SEJUS/RO - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA (ADMINISTRATIVO)
RESPOSTAS AOS RECURSOS
Nível Superior
Cargo: S01 - ASSISTENTE SOCIAL
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
Não é difícil perceber que Beccaria justifica a proposição “um roubo praticado
sem uso de violência apenas deveria ser punido com uma pena em dinheiro”
recorrendo a uma explicação. Basta, para tanto, fazer uso de uma conjunção
2 - Gab.:V
C
para marcar a relação entre o enunciado que se segue e essa mesma
proposição: “um roubo praticado sem uso de violência apenas deveria ser
punido com uma pena em dinheiro, pois é justo que aquele que rouba o bem
de outrem seja despojado do seu.”
Cargo: S03 - ENFERMEIRO
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

1 - Gab.:X

3 - Gab.:V

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

Conclusão

-

Gabarito mudado para:

B

O enunciado: “Existem muitas respostas para essa pergunta” [§ 1] deve ser
visto, na argumentação desenvolvida, como uma concessão feita pela autora
a eventuais opositores de sua tese − tese que ela trata imediatamente de
delimitar (“mas nos cingiremos a uma delas”) e esclarecer (“o fato de que,
atualmente, a liberdade é a regra e a prisão exceção”). Na justificativa
apresentada logo a seguir [§ 2], o indefinido “todas” (“Todas as nossas leis
penais e processuais penais partem dessa premissa”), bem como, no período
subsequente, o advérbio de exclusão “somente” são marcas bastante
significativas da orientação argumentativa que se pretende dar ao texto.

INDEFERIDO

-

C

No citação de Beccaria, as orações condicionais são, claro está, aquelas
introduzidas pela conjunção “se”: “Se o roubo é...” / “se esse crime apenas
é...”. O nexo lógico, ou melhor, causal entre o que se encontra enunciado
nessas orações e o que se diz a seguir no período (“as penas em dinheiro
contribuirão tão-somente para aumentar os roubos”) torna-se mais evidente
com a inserção de um “então” que as gramáticas dizem conclusivo: “então as
penas em dinheiro” etc.

INDEFERIDO

-

Cargo: S06 - PSICÓLOGO
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
O enunciado: “Existem muitas respostas para essa pergunta” [§ 1] deve ser
1 - Gab.:W
D
visto, na argumentação desenvolvida, como uma concessão feita pela autora

Conclusão

Gabarito mudado para:
INDEFERIDO

-

2 - Gab.:W

A

a eventuais opositores de sua tese − tese que ela trata imediatamente de
delimitar (“mas nos cingiremos a uma delas”) e esclarecer (“o fato de que,
atualmente, a liberdade é a regra e a prisão exceção”). Na justificativa
apresentada logo a seguir [§ 2], o indefinido “todas” (“Todas as nossas leis
penais e processuais penais partem dessa premissa”), bem como, no período
subsequente, o advérbio de exclusão “somente” são marcas bastante
significativas da orientação argumentativa que se pretende dar ao texto.
Não é difícil perceber que Beccaria justifica a proposição “um roubo praticado
sem uso de violência apenas deveria ser punido com uma pena em dinheiro”
recorrendo a uma explicação. Basta, para tanto, fazer uso de uma conjunção
para marcar a relação entre o enunciado que se segue e essa mesma
proposição: “um roubo praticado sem uso de violência apenas deveria ser
punido com uma pena em dinheiro, pois é justo que aquele que rouba o bem
de outrem seja despojado do seu.”

Cargo: S09 - ANALISTA DE SISTEMAS
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
Na alternativa E (Gabarito V), cometeu-se erro de concordância verbal, sem
dúvida, e exatamente pelo motivo exposto pelo candidato. Só se escapou a
ele na transformação de “um roubo praticado sem uso de violência apenas
12 - Gab.:V
D
deveria ser punido com uma pena em dinheiro”, visto como tanto no
enunciado original como na reescrita proposta o sujeito é “um roubo praticado
sem uso de violência” e o verbo, “deveria ser punido”.
Cargo: S01 - ASSISTENTE SOCIAL
Disciplina: ATUALIDADES REGIONAIS (ATU)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

16 - Gab.:W

B

Existem várias formas de obtenção de energia realmente. No caso da região
Norte, as fontes disponíveis e que hoje são utilizadas só apareceram bem
tarde e isto contribuiu para iniciar o processo de desenvolvimento.

INDEFERIDO

Conclusão

-

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

Conclusão

-

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

Entre as opções apresentadas aquela que foi divulgada como correta
completa o sentido daquilo que foi abordado.

16 - Gab.:V

D

As usinas que estão sendo construídas na região sofreram várias
contestações exatamente pelo fato da área não ser planáltica e será
inevitável o comprometimento ambiental.
O fato de estar sendo construídas usinas hidrelétricas não condiz com a sua
argumentação.

18 - Gab.:V

B

No começo da década de 1980, a mortalidade infantil estava em torno de
60 por mil nascidos vivos. A queda que passou a ocorrer, a partir daí, é
atribuída ao uso de antibióticos e aos programas de vacinação, além da
redução da fecundidade com o uso de métodos anticoncepcionais. A

expectativa de vida não é considerada baixa e não há a possibilidade de se
relacionar expectativa de vida com mortalidade infantil. O correto é a relação
com a taxa de fecundidade.

18 - Gab.:W

E

Antes, o IDH considerava a taxa de analfabetismo e a taxa de matrícula nos
ensinos fundamental, médio e superior. Agora, esses indicadores foram
substituídos pela média de anos de estudo atual da população. O Brasil
poderia ter dado um salto maior, saiu 77º para o 73º, mas os índices na
educação comprometeram a avaliação feita pela ONU.

19 - Gab.:X

B

A abordagem faz referência de como a frente fria consegue chegar na região
em determinada época do ano. A opção dada como correta está de acordo
com o que foi perguntado.

INDEFERIDO

-

19 - Gab.:W

D

A abordagem faz referência de como a frente fria consegue chegar na região
em determinada época do ano. A opção dada como correta está de acordo
com o que foi perguntado.

INDEFERIDO

-

C

A elaboração da questão seguiu rigorosamente a matéria citada como fonte
para a sua elaboração, inclusive com depoimentos de pessoas citadas na
argumentação. A opção dada como correta seguiu rigorosamente os
depoimentos dos envolvidos no assunto pertinente.

INDEFERIDO

-

A

A elaboração da questão seguiu rigorosamente a matéria citada como fonte
para a sua elaboração, inclusive com depoimentos de pessoas citadas na
argumentação. A questão oferece uma opção correta, de acordo com o que
foi publicado na fonte utilizada para a sua elaboração.

INDEFERIDO

-

20 - Gab.:W

20 - Gab.:X

Cargo: S03 - ENFERMEIRO
Disciplina: ATUALIDADES REGIONAIS (ATU)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

16 - Gab.:W

16 - Gab.:X

INDEFERIDO

-

Conclusão

Gabarito mudado para:

B

O fato dos rios da bacia Amazônica formarem o maior potencial energético do
país não significa que tudo isto possa ser transformado em geração de
energia, uma vez que, até o momento só uma grande hidrelétrica está em
funcionamento conforme a sua argumentação. O maior aproveitamento dos
rios da bacia Amazônica está no setor de transportes.

INDEFERIDO

-

E

Trata-se de uma bacia de planície e oferece 20.000 km de percurso
navegável. Na fonte de onde foi tirada a questão são fornecidas informações
a respeito da elaboração da questão e a justificativa para a opção dada como
correta. encachoeirados não viabilizam a geração de energia.

INDEFERIDO

-

17 - Gab.:X

B

A pergunta está de acordo com o conteúdo programático. Foi feita
abordagem de acordo o programa divulgado para os candidatos.

INDEFERIDO

-

18 - Gab.:W

E

A pergunta está de acordo com o conteúdo programático. Foi feita
abordagem de acordo o programa divulgado para os candidatos.

INDEFERIDO

-

18 - Gab.:V

B

A argumentação está em desacordo com o que foi cobrado na pergunta.
Argumentação fora do que foi perguntado.

INDEFERIDO

-

18 - Gab.:X

C

A pergunta está de acordo com o conteúdo programático. Foi feita
abordagem de acordo o programa divulgado para os candidatos.

INDEFERIDO

-

19 - Gab.:V

A

A argumentação está em desacordo com o que foi cobrado na pergunta.
Argumentação fora do que foi perguntado.

INDEFERIDO

-

19 - Gab.:X

B

A questão não faz referência à previsão do tempo. A argumentação está fora
do que foi cobrado na questão. Cobrou-se do candidato a justificativa para a
chegada da frente fria.

INDEFERIDO

-

20 - Gab.:X

A

O enunciado da questão não está como o candidato argumenta. Enunciado
feito de forma a cobrar aquilo que estava no conteúdo.

INDEFERIDO

-

Cargo: S05 - ODONTÓLOGO
Disciplina: ATUALIDADES REGIONAIS (ATU)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

Conclusão

Gabarito mudado para:

19 - Gab.:V

A

A pergunta foi feita sobre uma ocorrência climática comum à região. Não
havia a necessidade de conhecimentos meteorológicos. A argumentação não
procede em relação ao que foi argüido.

INDEFERIDO

-

20 - Gab.:W

C

A elaboração da questão seguiu rigorosamente a matéria citada como fonte
para a sua elaboração, inclusive com depoimentos de pessoas citadas na
argumentação. A alternativa correta é a que foi divulgada.

INDEFERIDO

-

Cargo: S06 - PSICÓLOGO
Disciplina: ATUALIDADES REGIONAIS (ATU)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

16 - Gab.:W

B

Os rios considerados encachoeirados e adequados à geração de energia não
são encontrados na região, caso contrário não seria tão criticada a usina
hidrelétrica de Balbina e as que estão sendo construídas em Rondônia e no
Pará não despertariam a polêmica que estão despertando. Dentre as opções,

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

-

aquela que foi apresentada como correta atende ao que foi perguntado.

17 - Gab.:W

D

Reveja a sua argumentação e verá que a pergunta está feito dentro daquilo
que foi apresentado. Foi cobrado o que foi exposto no conteúdo
programático.

INDEFERIDO

-

20 - Gab.:W

C

A elaboração da questão seguiu rigorosamente a matéria citada como fonte
para a sua elaboração, inclusive com depoimentos de pessoas citadas na
argumentação. Por favor, consulte a fonte de onde foi retirada a questão.

INDEFERIDO

-

Cargo: S07 - ADMINISTRADOR
Disciplina: ATUALIDADES REGIONAIS (ATU)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

Conclusão

Gabarito mudado para:

16 - Gab.:V

D

A construção destas usinas não significa a existência de rios favoráveis à
geração de energia. O candidato tem conhecimento das polêmicas que
envolvem estas obras exatamente pelo fato de serem feitas em áreas planas
e as consequências ambientais que irão provocar. Dentre as opções, aquela
que foi apresentada como correta atende ao que foi perguntado

18 - Gab.:V

B

O Brasil poderia ter dado um salto maior no IDH divulgado em 04/11/2010
pela ONU caso tivesse avançado no quesito educação. Releia a questão e
verá que ela tem resposta.

INDEFERIDO

-

19 - Gab.:W

D

A argumentação de que não existe massa polar atlântica não procede. A
propósito: a massa polar que vem do Sul é a massa polar atlântica.

INDEFERIDO

-

Cargo: S10 - CONTADOR
Disciplina: ATUALIDADES REGIONAIS (ATU)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

INDEFERIDO

-

Conclusão

Gabarito mudado para:

18 - Gab.:V

B

O saneamento básico não consta como item a ser avaliado pela ONU na
elaboração do IDH. Argumentação fora do propósito da questão.

INDEFERIDO

-

20 - Gab.:V

E

De acordo com a fonte utilizada para elaborar a questão não se pode ter
outra opção correta que não seja a divulgada. A opção correta é a divulgada

INDEFERIDO

-

Cargo: S14 - MÉDICO - CLÍNICO GERAL
Disciplina: ATUALIDADES REGIONAIS (ATU)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

Conclusão

Gabarito mudado para:

D

A pergunta faz referência ao quesito energia e o desenvolvimento da região.
As usinas que estão sendo construídas no Norte do país despertam
polêmicas exatamente pelo fato dos rios não serem de natureza planáltica. A
questão não está desatualizada porque a construção destas usinas teve
grande divulgação.

INDEFERIDO

-

18 - Gab.:V

B

Antes, o IDH considerava a taxa de analfabetismo e a taxa de matrícula nos
ensinos fundamental, médio e superior. Agora, esses indicadores foram
substituídos pela média de anos de estudo atual da população. O Brasil
poderia ter dado um salto maior, saiu 77º para o 73º, mas os índices na
educação comprometeram a avaliação feita pela ONU.

INDEFERIDO

-

20 - Gab.:V

E

A elaboração da questão seguiu rigorosamente a matéria citada como fonte
para a sua elaboração, inclusive com depoimentos de pessoas citadas na
argumentação. Não existem duas opções corretas.

INDEFERIDO

-

16 - Gab.:V

Cargo: S07 - ADMINISTRADOR

Disciplina: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ADM)
Questão

23 - Gab.:V

25 - Gab.:W

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão

Gabarito mudado para:

D

O Poder Legislativo não pode editar nenhum ato que abone um ato omissivo
ou comissivo praticado por servidor no desempenho de cargo ou função.

INDEFERIDO

-

D

O Art. 169 da Lei 68/92 diz que é infração punível com suspensão de até 30
dias “ conceder diárias com o objetivo de remunerar....” e o Art. 170 cita como
infração punível com demissão a revelação de segredo do qual se apropriou
em razão do cargo.

INDEFERIDO

-

Cargo: S10 - CONTADOR

Disciplina: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ADM)
Questão

21 - Gab.:W

Resposta
Original

E

Justificativa

Os cargos em comissão não são preenchidos exclusivamente por servidores
efetivos, apenas em percentual, a ser estipulado por lei em cada nível de
poder.

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

-

25 - Gab.:V

A

O Art. 169 da Lei 68/92 diz que é infração punível com suspensão de até 30
dias “ conceder diárias com o objetivo de remunerar....” e o Art. 170 cita como
infração punível com demissão a revelação de segredo do qual se apropriou
em razão do cargo.

INDEFERIDO

-

Cargo: S01 - ASSISTENTE SOCIAL

Disciplina: NOÇÕES DE DIREITO (DIR)
Questão

Resposta
Original

26 - Gab.:X

E

28 - Gab.:V

A

30 - Gab.:W

B

30 - Gab.:V

D

Justificativa

Conclusão

Depreende-se da questão que Igor utilizou os meios necessários para
repelir a injusta agressão que sofria naquele momento por parte do
traficante. Para repelir a injusta agressão Igor precisou atirar, e em
razão disto veio a matar o traficante que atentava contra a sua vida.
Agindo desta forma Igor agiu em legítima defesa. Não há o que se
falar em estrito cumprimento do dever legal haja vista que o policial
não tem o dever legal de matar alguém. De acordo com o Art. 25 do
Código Penal.
Depreende-se da questão que Pedro Ivo valendo-se da condição de
servidor público patrocinou diretamente o interesse de um amigo
perante a administração pública. Com sua conduta Pedro Ivo praticou
o crime de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do Código
Penal.
A questão pede a alternativa incorreta, assim a única assertiva que
contém erro é:”Os exames de corpo de delito e as outras perícias
serão feitos por dois peritos oficiais.” Desde a publicação da Lei nº
11.690, de 2008, que alterou o art. 159 CPP, o exame de corpo de delito e
outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma
de curso superior, não sendo mais necessário dois peritos. As outras
assertivas estão corretas segundo o Código de Processo Penal. De
acordo com os artigos: 159, caput e § 2°, 160, 161, 162 do CPP.
A questão pede a alternativa incorreta, assim a única assertiva que
contém erro é:”Os exames de corpo de delito e as outras perícias
serão feitos por dois peritos oficiais.” Desde a publicação da Lei nº
11.690, de 2008, que alterou o art. 159 CPP, o exame de corpo de delito e
outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma
de curso superior, não sendo mais necessário dois peritos. As outras
assertivas estão corretas segundo o Código de Processo Penal. De
acordo com os artigos: 159, caput e § 2°, 160, 161, 162 do CPP.

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

Cargo: S03 - ENFERMEIRO

Disciplina: NOÇÕES DE DIREITO (DIR)
Questão
22 - Gab.:V

Resposta
Original
C

Justificativa

A questão pede a alternativa que esta em DESACORDO com a

Conclusão

Gabarito mudado para:
INDEFERIDO

-

norma constitucional, desta forma a única assertiva que contém erro
é: ”O conselho será presidido pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, que votará em caso de empate.”. O Conselho será presidido
na verdade pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, conforme
art. 103-B, § 1° da Constituição Federal de 1988. De acordo com os
artigos: 103-B, incisos II, VII, X e Parágrafo 2° da Constituição
Federal de 1988.

22 - Gab.:W

A

27 - Gab.:W

C

28 - Gab.:W

D

28 - Gab.:V

A

30 - Gab.:X

E

30 - Gab.:W

B

A questão pede a alternativa que esta em DESACORDO com a
norma constitucional, desta forma a única assertiva que contém erro
é: ”O conselho será presidido pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, que votará em caso de empate.”. O Conselho será presidido
na verdade pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, conforme
art. 103-B, § 1° da Constituição Federal de 1988. De acordo com os
artigos: 103-B, incisos II, VII, X e Parágrafo 2° da Constituição
Federal de 1988.
Mário para subtração dos pertences da residência empreendeu grave
ameaça. Portanto a conduta praticada por Mário caracteriza roubo
simples, de acordo com Art. 157 do CP. Assim a alternativa que
contempla roubo simples é a correta.
Depreende-se da questão que Pedro Ivo valendo-se da condição de
servidor público patrocinou diretamente o interesse de um amigo
perante a administração pública. Com sua conduta Pedro Ivo praticou
o crime de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do Código
Penal
Depreende-se da questão que Pedro Ivo valendo-se da condição de
servidor público patrocinou diretamente o interesse de um amigo
perante a administração pública. Com sua conduta Pedro Ivo praticou
o crime de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do Código
Penal.
A questão pede a alternativa incorreta, assim a única assertiva que
contém erro é:”Os exames de corpo de delito e as outras perícias
serão feitos por dois peritos oficiais.” Desde a publicação da Lei nº
11.690, de 2008, que alterou o art. 159 CPP, o exame de corpo de delito e
outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma
de curso superior, não sendo mais necessário dois peritos. As outras
assertivas estão corretas segundo o Código de Processo Penal. De
acordo com os artigos: 159, caput e § 2°, 160, 161, 162 do CPP.
A questão pede a alternativa incorreta, assim a única assertiva que
contém erro é:”Os exames de corpo de delito e as outras perícias
serão feitos por dois peritos oficiais.” Desde a publicação da Lei nº
11.690, de 2008, que alterou o art. 159 CPP, o exame de corpo de delito e
outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma
de curso superior, não sendo mais necessário dois peritos. As outras
assertivas estão corretas segundo o Código de Processo Penal. De
acordo com os artigos: 159, caput e § 2°, 160, 161, 162 do CPP.

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

30 - Gab.:V

D

A questão pede a alternativa incorreta, assim a única assertiva que
contém erro é:”Os exames de corpo de delito e as outras perícias
serão feitos por dois peritos oficiais.” Desde a publicação da Lei nº
11.690, de 2008, que alterou o art. 159 CPP, o exame de corpo de delito e
outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma
de curso superior, não sendo mais necessário dois peritos. As outras
assertivas estão corretas segundo o Código de Processo Penal. De
acordo com os artigos: 159, caput e § 2°, 160, 161, 162 do CPP.

INDEFERIDO

-

Cargo: S05 - ODONTÓLOGO

Disciplina: NOÇÕES DE DIREITO (DIR)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

23 - Gab.:W

E

28 - Gab.:W

D

30 - Gab.:W

B

Conclusão

O licença é o ato vinculado por meio do qual a Administração Pública
confere ao interessado consentimento para o desempenho de certa
atividade. Portanto, a assertiva que contempla o item licença é a
correta. Livro: FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito
Administrativo, 21ªed, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, p. 135
Depreende-se da questão que Pedro Ivo valendo-se da condição de
servidor público patrocinou diretamente o interesse de um amigo
perante a administração pública. Com sua conduta Pedro Ivo praticou
o crime de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do Código
Penal.
A questão pede a alternativa incorreta, assim a única assertiva que
contém erro é:”Os exames de corpo de delito e as outras perícias
serão feitos por dois peritos oficiais.” Desde a publicação da Lei nº
11.690, de 2008, que alterou o art. 159 CPP, o exame de corpo de delito e
outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma
de curso superior, não sendo mais necessário dois peritos. As outras
assertivas estão corretas segundo o Código de Processo Penal. De
acordo com os artigos: 159, caput e § 2°, 160, 161, 162 do CPP.

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

Cargo: S14 - MÉDICO - CLÍNICO GERAL

Disciplina: NOÇÕES DE DIREITO (DIR)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

26 - Gab.:V

D

30 - Gab.:V

D

Depreende-se da questão que Igor utilizou os meios necessários para
repelir a injusta agressão que sofria naquele momento por parte do
traficante. Para repelir a injusta agressão Igor precisou atirar, e em
razão disto veio a matar o traficante que atentava contra a sua vida.
Agindo desta forma Igor agiu em legítima defesa. Não há o que se
falar em estrito cumprimento do dever legal haja vista que o policial
não tem o dever legal de matar alguém. De acordo com o Art. 25 do
Código Penal.
A questão pede a alternativa incorreta, assim a única assertiva que
contém erro é:”Os exames de corpo de delito e as outras perícias

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

serão feitos por dois peritos oficiais.” Desde a publicação da Lei nº
11.690, de 2008, que alterou o art. 159 CPP, o exame de corpo de delito e
outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma
de curso superior, não sendo mais necessário dois peritos. As outras
assertivas estão corretas segundo o Código de Processo Penal. De
acordo com os artigos: 159, caput e § 2°, 160, 161, 162 do CPP.
Cargo: S01 - ASSISTENTE SOCIAL
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA (CBS)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
O fato de a bibliografia utilizada para a elaboração da questão (GUIMARÃES,
R.; TAVARES, E. Saúde e sociedade no Brasil: anos 80. Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 1994 e Série Saúde & Cidadania para gestores municipais
31 - Gab.:W
D
de serviços de saúde, 1998.) tratar o CONASP como Conselho Nacional de
Administração da Saúde Previdenciária - ao invés de Conselho Consultivo de
Administração da Saúde Previdenciária - não prejudica a compreensão da
questão e nem a invalida.
A Lei nº 8.080/90 cita a participação da comunidade, pois este é um dos
33 - Gab.:V
B
princípios do SUS, porém o dispositivo que dispõe como esta participação se
dará é a Lei nº 8.142/90.
A leishmaniose é uma doença endêmica em algumas regiões do país, porém
39 - Gab.:V
D
nas prioridades do Pacto pela Vida ela não está incluída na lista de endemias
que devem ter seu combate enfatizado.
Cargo: S02 - BIOMÉDICO
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA (CBS)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
A Lei nº 8.080/90 cita a participação da comunidade, pois este é um dos
33 - Gab.:V
B
princípios do SUS, porém o dispositivo que dispõe como esta participação se
dará é a Lei nº 8.142/90.
Cargo: S03 - ENFERMEIRO
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA (CBS)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
O fato de a bibliografia utilizada para a elaboração da questão (GUIMARÃES,
R.; TAVARES, E. Saúde e sociedade no Brasil: anos 80. Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 1994. e Série Saúde & Cidadania para gestores municipais
31 - Gab.:W
D
de serviços de saúde, 1998.) tratar o CONASP como Conselho Nacional de
Administração da Saúde Previdenciária - ao invés de Conselho Consultivo de
Administração da Saúde Previdenciária - não prejudica a compreensão da
questão e nem a invalida.
No cálculo da prevalência o numerador abrange o total de pessoas que se
apresentam doentes num período determinado (casos novos - 5.000 acrescidos dos já existentes - 110.000). Por sua vez, o denominador é a
34 - Gab.:V
E
população da comunidade no mesmo período - 1.000.000.
Prevalência = Nº de casos conhecidos da doença num determinado período x
100 / População durante o mesmo período, logo (5.000 + 110.000) x 100 /
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1.000.000 = 11,5%
Dieta rica em fibras não representa um fator comportamental de risco para o
grupo de doenças do aparelho circulatório.
O Conselho de Saúde tem caráter permanente. A instância que se reúne a
cada 4 (quatro) anos é a Conferência de Saúde.
A leishmaniose é uma doença endêmica em algumas regiões do país, porém
nas prioridades do Pacto pela Vida ela não está incluída na lista de endemias
que devem ter seu combate enfatizado.

Cargo: S05 - ODONTÓLOGO
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA (CBS)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
O fato de a bibliografia utilizada para a elaboração da questão (GUIMARÃES,
R.; TAVARES, E. Saúde e sociedade no Brasil: anos 80. Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 1994. e Série Saúde & Cidadania para gestores municipais
31 - Gab.:V
A
de serviços de saúde, 1998.) tratar o CONASP como Conselho Nacional de
Administração da Saúde Previdenciária - ao invés de Conselho Consultivo de
Administração da Saúde Previdenciária - não prejudica a compreensão da
questão e nem a invalida.
Cargo: S06 - PSICÓLOGO
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA (CBS)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
A magnitude de uma doença na população está relacionada com a sua
grandeza sendo expressa por uma freqüência elevada de casos ou por atingir
37 - Gab.:W
B
grandes contingentes populacionais (MEDRONHO, R.A. et al. Epidemiologia.
São Paulo: Editora Atheneu, 2003. Pág. 27).
Cargo: S13 - NUTRICIONISTA
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA (CBS)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
A Lei nº 8.080/90 cita a participação da comunidade, pois este é um dos
33 - Gab.:V
B
princípios do SUS, porém o dispositivo que dispõe como esta participação se
dará é a Lei nº 8.142/90.
Cargo: S14 - MÉDICO - CLÍNICO GERAL
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA (CBS)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
A magnitude de uma doença na população está relacionada com a sua
grandeza sendo expressa por uma freqüência elevada de casos ou por atingir
37 - Gab.:V
D
grandes contingentes populacionais (MEDRONHO, R.A. et al. Epidemiologia.
São Paulo: Editora Atheneu, 2003. Pág. 27).
A leishmaniose é uma doença endêmica em algumas regiões do país, porém
39 - Gab.:V
D
nas prioridades do Pacto pela Vida ela não está incluída na lista de endemias
que devem ter seu combate enfatizado.
Os pactos intergestores têm por objetivo garantir o acesso da população aos
40 - Gab.:V
E
serviços de saúde e estes são efetivados através do Plano Diretor de
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Regionalização (PDR), do Plano Diretor de Investimentos (PDI) e da
Programação Pactuada Integrada (PPI). Esses três documentos são
complementares, porém aquele que define e quantifica as ações de saúde
para atendimento das populações residentes nos territórios é a PPI.

Cargo: S07 - ADMINISTRADOR

Disciplina: INFORMÁTICA BÁSICA (INF)
Questão

Resposta
Original

37 - Gab.:W

A

40 - Gab.:W

D

40 - Gab.:V

A

Justificativa

Conclusão

A resposta correta é o Google, um dos navegadores mais difundidos no
mercado. As demais opções não ferramentas de navegação na Internet
Conforme o Centro de Suporte Online da Microsoft, página “Ampliar uma
página da Web”, usando o teclado, você pode aumentar ou diminuir o valor
do zoom em incrementos de 10%. Para reduzir, pressione Ctrl+(+). Para
ampliar, pressione Ctrl+(-). Para restaurar o zoom com 100%, pressione
Ctrl+0.
Conforme o Centro de Suporte Online da Microsoft, página “Ampliar uma
página da Web”, usando o teclado, você pode aumentar ou diminuir o valor
do zoom em incrementos de 10%. Para reduzir, pressione Ctrl+(+). Para
ampliar, pressione Ctrl+(-). Para restaurar o zoom com 100%, pressione
Ctrl+0.
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Cargo: S09 - ANALISTA DE SISTEMAS
Disciplina: INFORMÁTICA BÁSICA (INF)
Questão

39 - Gab.:V

Resposta
Original

B

Justificativa

Conclusão

Conforme o Centro de Suporte Online da Microsoft, página “Localizar todas
as mensagens importantes”, temos a seguinte definição:
“No Outlook, quando receber uma mensagem de correio eletrônico com uma
prioridade especial, esta é assinalada por um ícone de prioridade alta
baixa
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Cargo: S10 - CONTADOR

Disciplina: INFORMÁTICA BÁSICA (INF)
Questão

39 - Gab.:V

Resposta
Original

B

Justificativa

Conclusão

Conforme o Centro de Suporte Online da Microsoft, página “Localizar todas
as mensagens importantes”, temos a seguinte definição:
“No Outlook, quando receber uma mensagem de correio eletrônico com uma
prioridade especial, esta é assinalada por um ícone de prioridade alta
baixa

.”
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A

Conforme o Centro de Suporte Online da Microsoft, página “Ampliar uma
página da Web”, usando o teclado, você pode aumentar ou diminuir o valor
do zoom em incrementos de 10%. Para reduzir, pressione Ctrl+(+). Para
ampliar, pressione Ctrl+(-). Para restaurar o zoom com 100%, pressione
Ctrl+0.

INDEFERIDO

-

Cargo: S01 - ASSISTENTE SOCIAL
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão

59 - Gab.:W

Resposta
Original

A

Justificativa

A questão trata de um tema geral, que consta no conteúdo programático, a
autora apresentada, que é bastante conhecida na área, é citada como
afirmação da proposição apresentada.

Cargo: S02 - BIOMÉDICO
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

41 - Gab.:V
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58 - Gab.:V
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Independente da utilização de “ou”/”e”, o fato é que a boa prática laboratorial
consiste tanto em não beber quanto não comer ou mesmo não comer e
beber. Portanto, é de conhecimento básico e não deve ser considerado
ambíguo.
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O pico monoclonal citado pelo candidato não é apresentado na figura em
questão. Nitidamente, trata-se de um caso de aumento difuso da fração
gama, o qual é caracterizado pela apresentação de uma curva de base larga.
O que pode caracterizar a enfermidade Calazar, e não um mieloma múltiplo já
que este deveria apresentar uma curva de base estreita (pico monoclonal).
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-

C

Analisando semanticamente o item contestado, é facilmente notado que a
palavra “sempre” se refere a possível condição de policitemia vera para o
quadro apresentado. Portanto, deve-se SEMPRE ser verificada a ocorrência
da mesma para a situação citada. O qua não significa que SEMPRE ocorre
policitemia vera neste caso.
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B

A opção “D” realmente cita os parâmetros a partir dos quais podem ser
calculados os valores hematimétricos. O fato é que, fica bem claro no
enunciado da referida questão que se deseja obter os parâmetros referentes
à determinação das variações em termos de percentagem que é diferente de
se obter os valores hematimétricos. Ver referência Miller, O.; Gonçalves, R.
a
R. 1999. Laboratório para Clínico. 8 edição, Brasil, Atheneu. Pg. 70, 71.
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Embora o item “C” contenha como mencionado no recurso os 3 “tipos” de
granulócitos, vale a pena ressaltar que o enunciado requeria os 3 grandes
grupos de classes de leucócitos, que não são os mesmos dos granulócitos. E
mesmo que o item “C” fosse coerente, ainda assim estaria incorreto. Pois
este menciona RESPECTIVAMENTE os corantes para os neutrófilos,
basófilos e eosinófilos. Assim, a ordem correta ficaria: neutros, básicos e
ácidos.

Cargo: S03 - ENFERMEIRO
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
De acordo com a Lei 7.498 de 25 de junho de 1986 art. 11 inciso I, O
Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:
I - privativamente:
a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da
instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de
enfermagem;
b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços;
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos
41 - Gab.:X
E
serviços da assistência de enfermagem;
h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de
enfermagem;
i) consulta de enfermagem;
j) prescrição da assistência de enfermagem;
l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de
vida;
m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que
exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões
imediatas.

41 - Gab.:V

D

De acordo com a Lei 7.498 de 25 de junho de 1986 art. 11 inciso I, O
Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:
I - privativamente:
a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da
instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de
enfermagem;
b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços;
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos
serviços da assistência de enfermagem;
h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de
enfermagem;
i) consulta de enfermagem;
j) prescrição da assistência de enfermagem;
l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de
vida;
m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que
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exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões
imediatas.
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De acordo com a Lei 7.498 de 25 de junho de 1986 art. 11 inciso I, O
Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:
I - privativamente:
a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da
instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de
enfermagem;
b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços;
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos
serviços da assistência de enfermagem;
h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de
enfermagem;
i) consulta de enfermagem;
j) prescrição da assistência de enfermagem;
l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de
vida;
m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que
exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões
imediatas.
Segundo a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 art. 4º, “O conjunto de
ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde
(SUS).”
A Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da
Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde na pag.61, cita os seguintes
fatores de risco para criança ao nascer:
• residente em área de risco;
• baixo peso ao nascer (< 2.500 g);
• prematuros (< 37 semanas de idade gestacional);
• asfixia grave (Apgar < 7 no 5.º minuto de vida);
• crianças internadas ou com intercorrências na maternidade ou em unidade
de assistência ao recém-nascido;
• orientações especiais à alta da maternidade/unidade de cuidados do recémnascido;
• recém-nascido de mãe adolescente (< 18 anos);
• recém-nascido de mãe com baixa instrução (< 8 anos de estudo);
• história de morte de crianças < 5 anos na família.
A Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da
Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde na pag.61, cita os seguintes
fatores de risco para criança ao nascer:
• residente em área de risco;
• baixo peso ao nascer (< 2.500 g);
• prematuros (< 37 semanas de idade gestacional);
• asfixia grave (Apgar < 7 no 5.º minuto de vida);
• crianças internadas ou com intercorrências na maternidade ou em unidade
de assistência ao recém-nascido;
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• orientações especiais à alta da maternidade/unidade de cuidados do recémnascido;
• recém-nascido de mãe adolescente (< 18 anos);
• recém-nascido de mãe com baixa instrução (< 8 anos de estudo);
• história de morte de crianças < 5 anos na família.
A Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da
Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde na pag.61, cita os seguintes
fatores de risco para criança ao nascer:
• residente em área de risco;
• baixo peso ao nascer (< 2.500 g);
• prematuros (< 37 semanas de idade gestacional);
• asfixia grave (Apgar < 7 no 5.º minuto de vida);
• crianças internadas ou com intercorrências na maternidade ou em unidade
de assistência ao recém-nascido;
• orientações especiais à alta da maternidade/unidade de cuidados do recémnascido;
• recém-nascido de mãe adolescente (< 18 anos);
• recém-nascido de mãe com baixa instrução (< 8 anos de estudo);
• história de morte de crianças < 5 anos na família.
De acordo com o Manual de condutas Exposição Ocupacional a Material
Biológico: Hepatite e HIV pag.7, são recomendações para utilização de
Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) nas Precauções Básicas de Biossegurança: Aspiração de
vias aéreas – lavar as mãos, usar luvas, capote (avental), máscara e óculos
de proteção.
De acordo com o Manual de condutas Exposição Ocupacional a Material
Biológico: Hepatite e HIV pag.7, são recomendações para utilização de
Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) nas Precauções Básicas de Biossegurança: Aspiração de
vias aéreas – lavar as mãos, usar luvas, capote (avental), máscara e óculos
de proteção.
De acordo com o Manual de condutas Exposição Ocupacional a Material
Biológico: Hepatite e HIV pag.7, são recomendações para utilização de
Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) nas Precauções Básicas de Biossegurança: Aspiração de
vias aéreas – lavar as mãos, usar luvas, capote (avental), máscara e óculos
de proteção.
Apenas quando o ganho ponderal é inadequado pode ser considerado um
fator de risco para a gestante em sua gravidez atual. Referência: Pré-Natal e
Puerpério. Atenção Qualificada e Humanizada. Brasília/DF, 2005. Pag.22
Apenas quando o ganho ponderal é inadequado pode ser considerado um
fator de risco para a gestante em sua gravidez atual. Referência: Pré-Natal e
Puerpério. Atenção Qualificada e Humanizada. Brasília/DF, 2005. Pag.22
Apenas quando o ganho ponderal é inadequado pode ser considerado um
fator de risco para a gestante em sua gravidez atual. Referência: Pré-Natal e
Puerpério. Atenção Qualificada e Humanizada. Brasília/DF, 2005. Pag.22
Segundo o manual Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa do Ministério
da Saúde pag.28, é atribuição do enfermeiro da Atenção Básica no
atendimento à saúde da pessoa idosa realizar consulta de enfermagem,
incluindo
a
avaliação
multidimensional
rápida
e
instrumentos
complementares, se necessário, solicitar exames complementares e
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prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da
profissão.
No Manual de Hipertensão arterial e Diabetes mellitus do Ministério da Saúde
na pag.11, encontramos que um dos aspesctos comuns entre a hipertensão
arterial e diabetes mellitus é a cronicidade pois são doenças incuráveis,
requerendo acompanhamento eficaz e permanente.

Cargo: S05 - ODONTÓLOGO
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
A questão é bem clara quando diz que o nome é derivado do aspecto clínico
da lesão, sendo então a única resposta possível “Rânula”. Segundo Neville
49 - Gab.:W
A
(1998), sialolitos são estruturas calcificadas que se desenvolvem no interior
do sistema ductal salivar e não cistos de retenção.
Segundo Stanley F. Malamed (2001), uma das principais referências em
anestesia local para odontologia, existem duas técnicas intra orais para
realização do bloqueio do nervo maxilar: a técnica do bloqueio do nervo via
canal palatino maior e a técnica do bloqueio do nervo maxilar via fossa
pterigomaxilar, conhecida como técnica da tuberosidade alta .Para ambas, é
54 - Gab.:W
B
necessária a utilização de agulha longa devido a profundidade que o nervo
maxilar se encontra. Já para o bloqueio isolado do nervo alveolar médiosuperior, a técnica recomendada pelo mesmo autor é a paraperiosteal ou
supraperióstica, sendo recomendada a utilização de agulha curta devido a
superficialidade do nervo alvo.
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Cargo: S06 - PSICÓLOGO
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão

Resposta
Original
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Recurso em desacordo com item 11.3 do edital do referido concurso
A tendência anti-social não deve ser classificada junto com as neuroses,
distúrbios afetivos ou esquizofrenia. Pode levar o adolescente à delinqüência,
ao se tornar uma compulsão inútil. É um distúrbio que se relaciona facilmente
com distúrbios que são inerentes à síndrome do crescimento adolescente. A
diferença está mais na origem que na sintomatologia: na origem da conduta
anti-social está uma deprivação, ou seja, a criança busca levar o mundo a
reconhecer sua dívida para com ela. Houve um momento de acolhimento por
parte do ambiente, que foi suficientemente bom, porém a continuidade foi
interrompida por uma falha que não foi reconhecida ou corrigida a tempo, por
exemplo, a depressão da mãe, quando tudo se alterou. O adolescente tenta
reconstituir o quadro de referência que se desmantelou. Há uma esperança
de se retomar uma reivindicação legítima endereçada a um dos pais.
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Recurso em desacordo com item 11.3 do edital do referido concurso.
Foucault, que admite ter o poder seu lado positivo, produtivo – e não acredita,
como Marx, que o poder vem destinado a supliciar os homens ainda que
relativos à uma classe social – seu real objetivo está em demonstrar a
característica arbitrária em toda relação de saber-poder.
Em relação à modernidade, teoriza que o seu objetivo econômico e político é
o aumento: dar aos homens um aproveitamento econômico máximo, torná-los
dóceis politicamente, aumentando a força econômica e diminuindo a política.
Marx relata exatamente o contrário: aumentar a força política operária é
necessário e, com isso, vem o achatamento da burguesia, como uma
conseqüência da história natural do capitalismo.
Para Foucault, as relações de poder-saber permeiam toda a sociedade.
Na modernidade, o poder investe as relações com o corpo, com o controle da
vida de todos os indivíduos.
Foucault pretende compreender as relações de saber-poder enquanto
"práticas reais e efetivas; estudar o poder em sua face externa, onde ele se
relaciona direta e imediatamente com aquilo que podemos chamar
provisoriamente de seu objeto (…) onde ele se implanta e produz efeitos reais
(…) como funcionam as coisas ao nível do processo de sujeição ou dos
processos contínuos e ininterruptos que sujeitam corpos, dirigem gestos,
regem os comportamentos (Foucault, 1979, p.182)".
"Trata-se (…) de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas
ramificações (…) captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais
e locais, principalmente no ponto em que ultrapassando as regras de direito
que o organizam

INDEFERIDO
-

Cargo: S07 - ADMINISTRADOR
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão

Resposta
Original

43 - Gab.:V

C

45 - Gab.:W

E

Justificativa
A questão 43 em seu enunciado pede que seja assinalada a alternativa que
contém a opção correta, considerando as técnicas de delegação de
autoridade.
A opção “E”: “O delegado deve ter responsabilidade para desempenhar a
parte da tarefa delegada e autoridade para desempenhá-la da forma que
avaliar ser a melhor.” não considera as técnicas de delegação de autoridade,
haja vista que não há delegação de parte da tarefa.
De Chiavenato, 2010 - Iniciação a Sistemas, Organização e Métodos OS&M, página 156, temos:
“O gerente deve delegar uma tarefa inteira a uma pessoa ao invés
de subdividi-la entre várias pessoas. Isso dá a cada indivíduo a
responsabilidade completa e aumenta a sua iniciativa enquanto
proporciona ao gerente melhor controle sobre os resultados.”
A função do estoque de segurança é proteger o sistema produtivo quando a
demanda de um item e o seu tempo de reposição variam ao longo do tempo e

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

47 - Gab.:W

E

48 - Gab.:W

E

48 - Gab.:V

B

não proteger a cadeia de fornecimento.
Os candidatos argumentam que as alternativas “A” , “B” e “C” também
estariam corretas.
A alternativa “A” teve o seguinte texto:
“a centralização proporciona mais agilidade no processo de compra.”
Uma das desvantagens da centralização é que as linhas de comunicação ao
longo da cadeia escalar provocam demora, distorções e maior custo
operacional. (Chiavenato: 2010 - Iniciação a Sistemas, Organização e
Métodos - SO&M)
A alternativa “B” teve o seguinte texto:
“a descentralização proporciona mais qualidade dos materiais
adquiridos.”
“A descentralização proporciona mais qualidade das decisões na medida em
que seu volume e complexidade se reduzem. Isso permite que a cúpula se
concentre nas decisões mais relevantes.”.”Chiavenato: 2010). No entanto, a
descentralização não implica mais qualidade dos materiais, haja vista que
estão envolvidas questões como a manutenção de um padrão de material e
da sua qualidade, que pode se perder ao descentralizar as compras, como no
caso da citação da candidata, nos arranjos locais.
A alternativa “C ” teve o seguinte texto:
“a descentralização proporciona a obtenção de melhores preços.”
O preço aparentemente baixo, obtido em uma negociação regional, em um
arranjo local, no caso de uma departamentalização geográfica, como citado,
diminui a contribuição da quantidade dos itens comprados em uma
negociação onde a quantidade a ser adquirida é um fator determinante no
preço dos fornecedores, considerando que os custos fixos destes
fornecedores serão diluídos, tendendo a zero, à medida que a quantidade a
ser fornecida tem uma grande crescimento. Normalmente, em grandes
organizações é praticado o “LEC” - Lote Econômico de Compra.
O texto da Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso XIII, reza que:
“na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional,
ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não
tenha fins lucrativos;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)”
Logo, não basta que a instituição contratada detenha inquestionável
reputação ético-profissional ou que a instituição contratada não tenha fins
lucrativos.
Assim a opção indicada como correta no gabarito oficial é a única que
responde a questão.
O texto da Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso XIII, reza que:
“na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional,
ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não
tenha fins lucrativos;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)”
Logo, não basta que a instituição contratada detenha inquestionável
reputação ético-profissional ou que a instituição contratada não tenha fins

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

lucrativos.
Assim a opção indicada como correta no gabarito oficial é a única que
responde a questão.
Cargo: S09 - ANALISTA DE SISTEMAS
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão

51 - Gab.:V

58 - Gab.:V

59 - Gab.:V

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão

Gabarito mudado para:

D

Segundo Ian Sommerville, em seu livro Engenharia de Software, 6ª edição,
p.468, as métricas de controle são geralmente associadas a processos de
software, enquanto que as métricas preditivas são associadas a produtos de
software. Ele exemplifica métricas de controle como esforço ou tempo
médio requerido para reparar defeitos relatados. Por outro lado, ele
apresenta como exemplo de métricas preditivas a complexidade ciclomática
de um módulo, o comprimento médio de identificadores em um programa, o
número de atributos e operações associadas com objetos em um projeto. Já
o número de mensagens de erro ele classifica como atributo interno para
medir diretamente um atributo de qualidade de software tal como facilidade
de uso. Portanto a resposta correta é a opção D, tempo médio requerido para
reparar defeitos relatados.

INDEFERIDO

-

C

As referências indicadas pelo candidato não possuem respaldo técnico, uma
vez que não são livros didáticos publicados. Além do mais, os conceitos
apresentados nas referências mencionadas pelo candidato não contradizem o
que é afirmado pela autora Renata Miyagusku, em seu livro Informática passo
a passo para concursos públicos, da editora Digerati Books, 2008, p. 128.
Essa autora menciona que os principais conceitos de abstração utilizados em
na modelagem de banco de dados orientados a objetos são a generalização
e a agregação. Portanto a resposta correta é a opção C, abstração.

INDEFERIDO

-

D

Segundo Fernando Velloso, em seu livro Informática Básica, editora Campus,
2004, p.260, alguns preceitos devem ser lembrados em relação à segurança
física entre os quais o espelhamento de servidores para redundância
completa, os conceitos de barramento de retaguarda sem componentes
ativos (back-plane) em relação aos concentradores principais, a duplicação
de todo o enlace de fibra ótica, a existência de no-break para alimentação
elétrica sem interrupção e a existência de duas salas-cofre, sendo uma na
empresa e outra fora, para guardar as cópias de segurança. Na opção D,
ambas as salas cofre são sugeridas dentro da mesma empresa o que não
permite redundância para contingenciamento de riscos. Portanto a resposta
correta é a opção D, deve haver duas salas-cofre, ambas na empresa,
para guardar cópias de segurança.

INDEFERIDO

-

60 - Gab.:V

E

Fernando Velloso no livro Informática Básica da editora Campus, 2004, p.
212, menciona como vantagens da topologia em barramento a utilização
de menor quantidade possível de cabo, a simplicidade do layout dos
cabos, a facilidade de instalação e modificação e a facilidade de estender
quando necessário para aumentar a quantidade de estações. Ele cita como
desvantagens desse tipo de topologia a dificuldade de identificação e
isolamento de falhas e a baixa segurança. Por outro lado, esse autor cita
como desvantagens da topologia estrela a necessidade de maior
quantidade de cabos e a paralisação total no caso de falha no equipamento
central e como vantagens dessa topologia a facilidade de manutenção e a
facilidade de identificação de problemas. Já a topologia anel ele apresenta
como vantagens o baixo consumo de cabo e a regeneração do sinal em cada
nó permitindo cobrir maiores distâncias e como desvantagens a paralisação
da rede na falha de qualquer nó, a dificuldade de identificação de falhas
(diagnóstico) e a complicação para reconfigurar a rede para aumento ou
retificação de nós. Portanto a resposta correta é a opção E, barramento.

Cargo: S10 - CONTADOR
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão
Resposta
Justificativa
Original

INDEFERIDO

Conclusão

-

Gabarito mudado para:

44. De acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
no seu inciso IV – serão dedutíveis como despesas os valores
contra um devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada
concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar, observado o disposto no § 5º.

44 - Gab.:V

C

“§ 5º A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido
honrado pela empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como
perda, observadas as condições previstas neste artigo.”
Portanto é equivocado o entendimento que a alternativa D esteja correta, pois
inicialmente pode ser deduzido como despesa apenas a parcela que excede
o valor que o devedor se comprometeu a pagar, no mais a parcela cujo
pagamento não for honrado atenderá ao conjunto de determinações deste
mesmo artigo.
Por sua vez, a alternativa C está de acordo com o previsto no inciso III do
parágrafo 1º combinado com o parágrafo 3º do artigo citado.
Art. 9º As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação
do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1º Poderão ser registrados como perda os créditos: ...
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde

INDEFERIDO

-

que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o
seu recebimento ou o arresto das garantias; ...
§ 3º Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de
operações com outras garantias reais.
A alternativa C está incorreta, pois de acordo com o descrito no n.º 22 da
citada legislação , quando o imóvel adquirido pertencer ao ativo permanente
da empresa vendedora ou pessoa jurídica, que exerce a atividade de compra
e venda de imóveis, cabe a retenção tão somente do imposto de renda e da
CSLL, de acordo com o estabelecido no art. 3°, § 2°, inciso IV da Lei n°
9.718, de 27 de novembro de 1998, em vez da retenção prevista no art. 1º da
mesma Instrução Normativa.
A alternativa correta está fundamentada no inciso I, do artigo 22 da legislação
citada.

46 - Gab.:V

49 - Gab.:V

B

A

Art. 1º Os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as
fundações federais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista
e as demais entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a
maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro
Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e
financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi) reterão, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o
PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
Art. 22. Na aquisição de bens imóveis será observada as seguintes regras:
I - quando o vendedor for pessoa jurídica que exerce a
atividade de compra e venda de imóveis, ou quando se
tratar de imóveis adquiridos de entidades abertas de
previdência complementar sem fins lucrativos, cabe a
retenção prevista no art. 1º desta Instrução Normativa,
sobre o total a ser pago;
II - se o imóvel adquirido pertencer ao ativo permanente da
empresa vendedora, cabe a retenção tão-somente do
imposto de renda e da CSLL, de acordo com o estabelecido
no art. 3°, § 2°, inciso IV da Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998. (Redação dada pela IN SRF n° 539, de
25 de abril de 2005)
De acordo com o texto legal citado pelo candidato os direitos classificados no
imobilizado serão avaliados pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da
respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão, e não pelo valor
justo, conforme o enunciado da questão solicita.

INDEFERIDO
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50 - Gab.:V

C

Os fatos não monetários que resultaram em acréscimos na situação líquida
anterior são variações ativas e, portanto, a alternativa E está incorreta. Por
sua vez a utilização efetiva de recursos (bens e serviços) na produção ou
prestação de serviços representam gastos orçamentários que resultam em
decréscimo da situação liquida e, portanto, responde adequadamente ao
solicitado na questão.

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

O entendimento da expressão “equivalentes de caixa” está incluído nos itens
da ementa que tratam das Demonstrações Contábeis e em suas análises.
51 - Gab.:V

D
As questões não se limitam aos textos legais, mas sim ao conjunto de
conhecimentos contábeis relacionados ao tema.

56 - Gab.:W

E

Os diversos tipos de créditos descritos pelo candidato geram um aumento da
fixação da despesa e por consequência, acarretam um déficit de previsão.
Portanto a resposta da questão é mantida.

INDEFERIDO

-

57 - Gab.:V

E

Diante da ambiguidade existente nas alternativas, a questão fica passível de
anulação.

DEFERIDO

ANULADA

57 - Gab.:W

C

Diante da ambiguidade existente nas alternativas, a questão fica passível de
anulação.

DEFERIDO

ANULADA

Cargo: S13 - NUTRICIONISTA

Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão

Resposta
Original

Justificativa

55 - Gab.:V

E

Quando a caseína do leite é submetida a ação do calor precipita-se em meio
ácido sob ação dos fermentos de acordo com a Mestra em Nutrição, profa.
Lieselotte H. Ornellas em seu livro, Técnica Dietética – Seleção e preparo de
Alimentos, página 98

57 - Gab.:V

A

Quando adicionamos sal à clara de ovo batida aumentamos sua estabilidade,
segundo a Mestra Profa. Lieselotte H. ornellas em seu livro Técnica Dietética
– Seleção e Preparo de Alimentos, página 121

Conclusão

Gabarito mudado para:
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-
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Cargo: S14 - MÉDICO - CLÍNICO GERAL
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão

44 - Gab.:V

Resposta
Original
D

Justificativa
Conforme exposto na referida página, as indicações de profilaxia primária e
secundária contra o Pneunocystis jiroveci são: contagem das células CD4 <
200/µl OU Candidíase orofaríngea OU Episódio anterior de neumocistose.

Conclusão

Gabarito mudado para:
INDEFERIDO

-

Referência - Tratado de Medicina Interna / Harrison 17ª edição / editora
McGraw-Hill / Página 1170: Quadro 182.8
48 - Gab.:V

B

53 - Gab.:V

A

57 - Gab.:V

E

A tomografia computadorizada com contraste intravenoso (angiotomografia)
é o principal exame radiológico no diagnóstico de EP.
: Referência - Tratado de Medicina Interna / Harrison 17ª edição / editora
McGraw-Hill / Página 1654.
As úlceras pépticas são a causa mais freqüente de HDA, contribuindo para
até 50% dos casos).
Referência - Tratado de Medicina Interna / Harrison 17ª edição / editora
McGraw-Hill / Página 257: Quadro 42.1 e a citação a seguir
Embora o tabagismo seja o principal fator de risco ambiental na patogenia do
DPOC, o desenvolvimento de obstrução ventilatória nos fumantes é
altamente variável.
A deficiência grave de alfa1 antitripsina é um fator de risco genético
comprovado para DPOC; existem crescentes evidências de que também
existem outros determinantes genéticos.
Referência: Tratado de Medicina Interna / Harrison 17ª edição / editora
McGraw-Hill / Página 1636

INDEFERIDO
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Cargo: S17 - MÉDICO – INFECTOLOGISTA
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão

Gabarito mudado para:

A BANCA esclarece ainda que o gabarito está CORRETO.

46 - Gab.:V

C

Adendo explicativo: um abscesso pulmonar na grande maioria das vezes é
afecção de sintomatologia subaguda, de dias a semanas de evolução,
geralmente único e unilateral e não vários, dificilmente acometendo um rapaz
de 17 anos saudável, sem dentes estragados, ou epilepsia, sem história
recente de convulsão ou libação alcoólica, entre outros, que são fatores
predisponentes. Também dificilmente cursa com desorientação. Já depois de
uma gripe, com múltiplos níveis hidroaéreos à radiologia pulmonar, é
imperativo o diagnóstico presuntivo inicial de pneumonia estafilocócica. E
grave, pela hipoxemia.
Porém, a BANCA reconhece que houve inclusão de questão com extensa
similaridade com outra utilizada em concurso anterior, com gabaritos
idênticos, o primeiro destes já com divulgação prévia, configurando uma
possível desigualdade entre concursandos.

DEFERIDO

ANULADA

SEJUS/RO - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA (ADMINISTRATIVO)
RESPOSTAS AOS RECURSOS
Nível Médio
Cargo: M19 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)
Questão

Resposta
Original

1 - Gab.:Y

D

1 - Gab.:Z

A

1 - Gab.:V

B

3 - Gab.:X

A

4 - Gab.:Y

C

4 - Gab.:W

D

5 - Gab.:W

B

5 - Gab.:Z

C

Justificativa
No texto não há qualquer citação acerca de ecologistas, motivo pelo qual esta
opção está incorreta em relação à leitura global do poema.
O enunciado deixa claro que a leitura deve ser global para que se responda
esta questão. No poema, o autor não fala apenas da destruição das florestas,
mas também da matança de animais, da exploração do solo, da poluição de
rios, que juntos, representam a condenação do homem à miséria. Além disso,
no texto não há qualquer citação acerca de ecologistas, motivo pelo qual esta
opção está incorreta em relação à leitura global do poema.
O enunciado deixa claro que a leitura deve ser global para que se responda
esta questão. No poema, o autor não fala apenas da destruição das florestas,
mas também da matança de animais, da exploração do solo, da poluição de
rios, que juntos, representam a condenação do homem à miséria. Além disso,
no texto não há qualquer citação acerca de ecologistas, motivo pelo qual esta
opção está incorreta em relação à leitura global do poema.
A argumentação do candidato não corresponde à questão 03.
No enunciado, pede-se o verbo que representa o término do primeiro
momento. Após assinalar no poema que os sobreviventes serão evacuados,
o poeta resume o processo de destruição descrito usando o verbo reduzir,
marcando, assim, o final do primeiro momento.
Mesmo considerando evacuar como término do primeiro momento, reduzir
não representa reconstrução, mas destruição. Note que o enunciado assinala
que os verbos devem ser respectivamente referentes aos dois momentos: o
primeiro, de destruição; o segundo de reconstrução, motivo pelo qual a
resposta correta corresponde a reduzir e erguer, respectivamente.
O enunciado deixa claro que o que se quer é a figura de linguagem que
marca o tom sarcástico do poeta; nesse caso só pode ser a ironia, já que o
conceito de sarcasmo é uso de ironia com o propósito de fazer uma crítica
direta.Releia o trecho do enunciado: “o caráter crítico e sarcástico do
autor é evidenciado pelo uso constante da seguinte figura de linguagem:”.O
enunciado não pede a(s) figura(s) de linguagem que predomina(m) no texto,
mas apenas a que revela o sarcasmo e a crítica do poeta.
O enunciado deixa claro que o que se quer é a figura de linguagem que
marca o tom sarcástico do poeta; nesse caso só pode ser a ironia, já que o

Conclusão

Gabarito mudado para:
INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

5 - Gab.:X

E

8 - Gab.:Z

A

8 - Gab.:W

E

10 - Gab.:Y

B

12 - Gab.:X

E

15 - Gab.:X

C

conceito de sarcasmo é uso de ironia com o propósito de fazer uma crítica
direta.Releia o trecho do enunciado: “o caráter crítico e sarcástico do
autor é evidenciado pelo uso constante da seguinte figura de linguagem:”.O
enunciado não pede a(s) figura(s) de linguagem que predomina(m) no texto,
mas apenas a que revela o sarcasmo e a crítica do poeta.
O enunciado deixa claro que o que se quer é a figura de linguagem que
marca o tom sarcástico do poeta; nesse caso só pode ser a ironia, já que o
conceito de sarcasmo é uso de ironia com o propósito de fazer uma crítica
direta.Releia o trecho do enunciado: “o caráter crítico e sarcástico do
autor é evidenciado pelo uso constante da seguinte figura de linguagem:”.O
enunciado não pede a(s) figura(s) de linguagem que predomina(m) no texto,
mas apenas a que revela o sarcasmo e a crítica do poeta.
A palavra em destaque no trecho é próximo, cuja regra de acentuação é a de
qualquer proparoxítona deve ser acentuada.O enunciado pede a destoante,
ou seja, a que recebe acentuação por outra regra, o que corresponde à
palavra petróleo, paroxítona terminada em ditongo.
A palavra em destaque no trecho é próximo, cuja regra de acentuação é a de
qualquer proparoxítona deve ser acentuada.O enunciado pede a destoante,
ou seja, a que recebe acentuação por outra regra, o que corresponde à
palavra petróleo, paroxítona terminada em ditongo.
A opção A está inadequada, pois o verbo referir-se pede a preposição A. O
período estaria de acordo com a língua padrão quanto à regência se fosse
“ O presépio A que o poeta se refere(...)”.
A resposta correta é a letra E.
O emprego de pronomes oblíquos átonos não diz respeito ao sentido da
oração, mas da posição que o pronome deve estar em relação ao verbo, de
acordo com as regras da língua culta. Na letra D, é obrigatório o uso da
ênclise, após o verbo, já que a frase se inicia com este verbo.

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

Cargo: M20 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)
Questão

Resposta
Original

1 - Gab.:X

C

5 - Gab.:W

B

5 - Gab.:X

E

Justificativa
O enunciado deixa claro que a leitura deve ser global para que se responda
esta questão. No poema, o autor não fala apenas da destruição das florestas,
mas também da matança de animais, da exploração do solo, da poluição de
rios, que juntos, representam a condenação do homem à miséria. Além disso,
no texto não há qualquer citação acerca de ecologistas, motivo pelo qual esta
opção está incorreta em relação à leitura global do poema.
O enunciado deixa claro que o que se quer é a figura de linguagem que
marca o tom sarcástico do poeta; nesse caso só pode ser a ironia, já que o
conceito de sarcasmo é uso de ironia com o propósito de fazer uma crítica
direta.Releia o trecho do enunciado: “o caráter crítico e sarcástico do
autor é evidenciado pelo uso constante da seguinte figura de linguagem:”.
O enunciado deixa claro que o que se quer é a figura de linguagem que
marca o tom sarcástico do poeta; nesse caso só pode ser a ironia, já que o
conceito de sarcasmo é uso de ironia com o propósito de fazer uma crítica
direta.Releia o trecho do enunciado: “o caráter crítico e sarcástico do
autor é evidenciado pelo uso constante da seguinte figura de linguagem:”.
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6 - Gab.:X

C

6 - Gab.:W

E

8 - Gab.:X

C

9 - Gab.:W

E

10 - Gab.:W

C

11 - Gab.:W

D

O verbo transformar é transitivo direto e indireto: transformar alguma coisa
em outra. Assim, o pronome LAS é objeto direto.
O verbo transformar é transitivo direto e indireto: transformar alguma coisa
em outra. Assim, o pronome LAS é objeto direto.
A leitura de enunciados também faz parte do processo de avaliação. Quando,
no enunciado se diz “ destoante das demais”, infere-se que o candidato irá
entender que destoante significa diferente.
A expressão verbal ser noticiado é uma forma na voz passiva analítica ( verbo
auxiliar seguido de verbo no particípio).
A opção B está inadequada, pois o verbo referir-se pede a preposição A. O
período estaria de acordo com a língua padrão quanto à regência se fosse
“ O presépio A que o poeta se refere(...)”.
“Cortai todas as árvores” está na 2ª pessoa do PLURAL, e não do singular
como pede o enunciado.
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Cargo: M21 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)
Questão

1 - Gab.:V

Resposta
Original
B

Justificativa

Conclusão

O enunciado deixa claro que a leitura deve ser global para que se responda
esta questão. No poema, o autor não fala apenas da destruição das florestas,
mas também da matança de animais, da exploração do solo, da poluição de
rios, que juntos, representam a condenação do homem à miséria.
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Cargo: M19 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Disciplina: ATUALIDADES REGIONAIS (ATU)
Questão

Resposta
Original

18 - Gab.:V

A

19 - Gab.:W

C

19 - Gab.:Y

B

20 - Gab.:Z

B

Justificativa

Prevenção significa medida tomada para evitar males que podem sobrevir, e
como tal, a notícia destaca “A prefeitura orienta que a melhor forma de se
evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água...”
A questão se refere à exploração madeireira em toda a Amazônia, e não
somente em Rondônia, com dados atualizados.
A questão se refere à exploração madeireira em toda a Amazônia, e não
somente em Rondônia, com dados atualizados.
O potencial é alto, é preciso investir e melhor aproveita-lo economicamente.
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Cargo: M20 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Disciplina: ATUALIDADES REGIONAIS (ATU)
Questão

Resposta
Original

16 - Gab.:X

C

20 - Gab.:X

D

Justificativa

Conclusão

O enunciado pede que seja assinalada a alternativa incorreta.
A questão está inteiramente vinculada ao Conteúdo Programático proposto.

Cargo: M19 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Disciplina: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ADM)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
De acordo com o art. 88, §§ 1º e 2º da LC 68/92, o servidor que fizer jus ao
adicional de insalubridade e ao de periculosidade, deverá optar por um deles.
A LC 1068/2002 regulamenta o pagamento dos adicionais, prevendo no art.
21 - Gab.:Y
E
8º que o direito ao adicional de insalubridade, periculosidade, ou penosidade cessa
com eliminação das condições ou dos riscos que derem causa a sua concessão.
De acordo com o art. 88, §§ 1º e 2º da LC 68/92, o servidor que fizer jus ao
adicional de insalubridade e ao de periculosidade, deverá optar por um deles.
A LC 1068/2002 regulamenta o pagamento dos adicionais, prevendo no
21 - Gab.:V
C
art. 8º que o direito ao adicional de insalubridade, periculosidade, ou penosidade
cessa com eliminação das condições ou dos riscos que derem causa a sua concessão.
De acordo com o art. 88, §§ 1º e 2º da LC 68/92, o servidor que fizer jus ao
adicional de insalubridade e ao de periculosidade, deverá optar por um deles.
A LC 1068/2002 regulamenta o pagamento dos adicionais, prevendo no art.
21 - Gab.:W
A
8º que o direito ao adicional de insalubridade, periculosidade, ou penosidade cessa
com eliminação das condições ou dos riscos que derem causa a sua concessão.
O art. 166, da LC 68/92, elenca as penalidades disciplinares aplicadas pela
22 - Gab.:X
C
administração, sendo o dispositivo claro e preciso quanto às referidas
penalidades.
O art. 166, da LC 68/92, elenca as penalidades disciplinares aplicadas pela
22 - Gab.:Z
A
administração, sendo o dispositivo claro e preciso quanto às referidas
penalidades.
O art. 166, da LC 68/92, elenca as penalidades disciplinares aplicadas pela
22 - Gab.:V
B
administração, sendo o dispositivo claro e preciso quanto às referidas
penalidades.
O art. 166, da LC 68/92, elenca as penalidades disciplinares aplicadas pela
22 - Gab.:W
E
administração, sendo o dispositivo claro e preciso quanto às referidas
penalidades.
O art. 166, da LC 68/92, elenca as penalidades disciplinares aplicadas pela
22 - Gab.:Y
D
administração, sendo o dispositivo claro e preciso quanto às referidas
penalidades.
O art. 39, § 3º da CF, refere-se aos direitos sociais extensivos aos servidores
públicos, com base no art. 7º do mesmo diploma legal. O aviso prévio não
24 - Gab.:W
C
será extensivo aos servidores, já que o instrumento é indenizatório pela
demissão sem justa causa. O servidor público só será demitido após a
finalização de inquérito administrativo, não havendo que se falar em
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24 - Gab.:V

E

25 - Gab.:Z

E

25 - Gab.:Y

C

30 - Gab.:X

D

30 - Gab.:V

C

30 - Gab.:Z

B

30 - Gab.:Y

E

30 - Gab.:W

A

demissão sem justa causa. Logo, indevido o aviso prévio, nos termos do art.
39, § 3º c/c art. 7º XXI da Constituição Federal.
O art. 39, § 3º da CF, refere-se aos direitos sociais extensivos aos servidores
públicos, com base no art. 7º do mesmo diploma legal. O aviso prévio não
será extensivo aos servidores, já que o instrumento é indenizatório pela
demissão sem justa causa. O servidor público só será demitido após a
finalização de inquérito administrativo, não havendo que se falar em
demissão sem justa causa. Logo, indevido o aviso prévio, nos termos do art.
39, § 3º c/c art. 7º XXI da Constituição Federal.
De acordo com o art. 37, XXII, § 1º da Constituição Federal não poderão
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos. Já que o serviço é público, nenhum
servidor deverá ser beneficiado com a realização de obras e/ou serviços,
para que não haja promoção pessoal, no âmbito da sociedade, em
decorrência da função pública.
De acordo com o art. 37, XXII, § 1º da Constituição Federal não poderão
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos. Já que o serviço é público, nenhum
servidor deverá ser beneficiado com a realização de obras e/ou serviços,
para que não haja promoção pessoal, no âmbito da sociedade, em
decorrência da função pública.
A Constituição do Estado de Rondônia garante aos servidores a redução da
carga horária de trabalho, nos casos onde haja a comprovação de que sejam
responsáveis legais e cuidem diretamente de portadores de necessidades
especiais. Nas hipóteses onde a deficiência for considerada irreversível, a
concessão será definitiva, quando o servidor comprovar anualmente, apenas
a dependência econômica nos termos literais do Art. 22, § 3º da Constituição
Estadual.
A Constituição do Estado de Rondônia garante aos servidores a redução da
carga horária de trabalho, nos casos onde haja a comprovação de que sejam
responsáveis legais e cuidem diretamente de portadores de necessidades
especiais. Nas hipóteses onde a deficiência for considerada irreversível, a
concessão será definitiva, quando o servidor comprovar anualmente, apenas
a dependência econômica nos termos literais do Art. 22, § 3º da Constituição
Estadual.
A Constituição do Estado de Rondônia garante aos servidores a redução da
carga horária de trabalho, nos casos onde haja a comprovação de que sejam
responsáveis legais e cuidem diretamente de portadores de necessidades
especiais. Nas hipóteses onde a deficiência for considerada irreversível, a
concessão será definitiva, quando o servidor comprovar anualmente, apenas
a dependência econômica nos termos literais do Art. 22, § 3º da Constituição
Estadual.
A Constituição do Estado de Rondônia garante aos servidores a redução da
carga horária de trabalho, nos casos onde haja a comprovação de que sejam
responsáveis legais e cuidem diretamente de portadores de necessidades
especiais. Nas hipóteses onde a deficiência for considerada irreversível, a
concessão será definitiva, quando o servidor comprovar anualmente, apenas
a dependência econômica nos termos literais do Art. 22, § 3º da Constituição
Estadual.
A Constituição do Estado de Rondônia garante aos servidores a redução da
carga horária de trabalho, nos casos onde haja a comprovação de que sejam
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responsáveis legais e cuidem diretamente de portadores de necessidades
especiais. Nas hipóteses onde a deficiência for considerada irreversível, a
concessão será definitiva, quando o servidor comprovar anualmente, apenas
a dependência econômica nos termos literais do Art. 22, § 3º da Constituição
Estadual.
Cargo: M22 - MOTORISTA
Disciplina: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ADM)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
A Constituição do Estado de Rondônia garante aos servidores a redução da
carga horária de trabalho, nos casos onde haja a comprovação de que sejam
responsáveis legais e cuidem diretamente de portadores de necessidades
30 - Gab.:W
A
especiais. Nas hipóteses onde a deficiência for considerada irreversível, a
concessão será definitiva, quando o servidor comprovar anualmente, apenas
a dependência econômica nos termos literais do Art. 22, § 3º da Constituição
Estadual.
Cargo: M20 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
De acordo com a Portaria nº 2.472, de 31 de agosto de 2010 que define,
entre outras coisas, a relação de doenças, agravos e eventos em saúde
pública de notificação compulsória em todo o território nacional, a única
22 - Gab.:X
D
alternativa em que todas as opções são parte dessa lista é a D- botulismo,
hanseníase e dengue. Nas demais alternativas, pelo menos uma opção não
faz parte da lista de Doenças de Notificação Compulsória.
De acordo com a Portaria nº 2.472, de 31 de agosto de 2010 que define,
entre outras coisas, a relação de doenças, agravos e eventos em saúde
pública de notificação compulsória em todo o território nacional, a única
22 - Gab.:W
A
alternativa em que todas as opções são parte dessa lista é a A- botulismo,
hanseníase e dengue. Nas demais alternativas, pelo menos uma opção não
faz parte da lista de Doenças de Notificação Compulsória.
A questão refere-se especificamente à finalidade das Comissões
Intersetoriais e às atividades que estão incluídas nas políticas e programas
que são articulados por essas comissões, a saber: alimentação e nutrição;
26 - Gab.:X
A
saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
recursos humanos; ciências e tecnologia e saúde do trabalhador. Sendo
assim, de acordo com a Lei 8.080/90, a alternativa A- saúde suplementar é
a única opção que está de acordo com o que pede a questão.
De acordo com Leavell & Clark, a “História Natural das Doenças” é o nome
dado às interrelações do agente, do suscetível e do meio ambiente que
afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças
que criam o estímulo do processo patológico no meio ambiente, ou em
qualquer outro lugar; passando pela resposta do homem ao estímulo, até as
27 - Gab.:W
E
alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Os
níveis de prevenção estão inseridos nesse processo e segundo estes
autores dividem-se em: primário que compreendem promoção da saúde e
proteção específica (vacinação); secundário que compreende diagnóstico
precoce (autoexame da mama), tratamento adequado e limitação da
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incapacidade e terciário que compreende reabilitação (terapia ocupacional
e fisioterapia). Portanto, a única opção que faz parte do nível primário de
prevenção é a alternativa E- vacinação.
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De acordo com Leavell & Clark, a História Natural das Doenças é o nome
dado às inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que
afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças
que criam o estímulo do processo patológico no meio ambiente, ou em
qualquer outro lugar; passando pela resposta do homem ao estímulo, até as
alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Os
níveis de prevenção estão inseridos nesse processo e segundo estes
autores dividem-se em: primário que compreendem promoção da saúde e
proteção específica (vacinação); secundário que compreende diagnóstico
precoce (auto-exame da mama), tratamento adequado e limitação da
incapacidade e terciário que compreende reabilitação (terapia ocupacional
e fisioterapia). Portanto, a única opção que faz parte do nível primário de
prevenção é a alternativa C- vacinação.
Em Epidemiologia existem alguns conceitos e definições conhecidos e
usados mundialmente e que são fundamentais na compreensão do processo
saúde- doença bem como numa intervenção sanitária baseada nos riscos à
saúde. Alguns exemplos são: endemia, epidemia, incidência e prevalência
que é o número total de casos de uma doença, existentes num
determinado local e período. Portanto a resposta correta é a alternativa Dprevalência.
Em Epidemiologia existem alguns conceitos e definições conhecidos e
usados mundialmente e que são fundamentais na compreensão do processo
saúde- doença bem como numa intervenção sanitária baseada nos riscos à
saúde. Alguns exemplos são: endemia, epidemia, incidência e prevalência
que é o número total de casos de uma doença, existentes num
determinado local e período. Portanto a resposta correta é a alternativa Bprevalência.
MORBIDADE é a variável que se refere ao conjunto dos indivíduos que
adquirem doenças (ou determinadas doenças) num dado intervalo de tempo
em uma determinada população. A morbidade mostra o comportamento das
doenças e dos agravos à saúde na população. Sendo assim, a proporção de
internações hospitalares (a internação indica a ocorrência de um
determinado agravo ou doença) é apresentado no DATASUS como um
indicador de morbidade.
De acordo com a Lei 8.142/90 Art. 1º parágrafo 2º o Conselho de Saúde, será
composto por representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários e não apenas por representantes do
governo e usuários como sugere a alternativa A que nesse caso é a
alternativa que contempla o que pede a questão. No que se refere à
representação do Conass e do Conasems no Conselho Nacional de Saúde a
Lei diz que: “O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde”. Portanto, tanto um quanto o
outro terá representação no Conselho Nacional de Saúde. O fato de
mencionar um não invalida a participação do outro e não pode ser
considerado errado já que a alternativa não apresenta caráter de
exclusividade.
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Cargo: M23 - AUXILIAR DE DENTISTA
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
De acordo com Leavell & Clark, a História Natural das Doenças é o nome
dado às interrelações do agente, do suscetível e do meio ambiente que
afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças
que criam o estímulo do processo patológico no meio ambiente, ou em
qualquer outro lugar; passando pela resposta do homem ao estímulo, até as
alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Os
níveis de prevenção estão inseridos nesse processo e segundo estes
27 - Gab.:V
B
autores dividem-se em: primário que compreendem promoção da saúde e
proteção específica (vacinação); secundário que compreende diagnóstico
precoce (autoexame da mama), tratamento adequado e limitação da
incapacidade e terciário que compreende reabilitação (terapia ocupacional
e fisioterapia). Portanto, a única opção que faz parte do nível primário de
prevenção é a alternativa B- vacinação.
Cargo: M19 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
A concisão de um texto significa que ele deve transmitir o máximo de
informações com um mínimo de palavras, evitando-se expressões supérfluas;
31 - Gab.:Z
A
um texto pode ser objetivo e claro e usar o padrão culto da língua mas não
ser conciso, ao contrário, ser extenso, com excesso de informações que lhe
tirem a característica da concisão.
A concisão de um texto significa que ele deve transmitir o máximo de
informações com um mínimo de palavras, evitando-se expressões supérfluas;
31 - Gab.:W
E
um texto pode ser objetivo e claro e usar o padrão culto da língua mas não
ser conciso, ao contrário, ser prolixo e extenso, com excesso de informações
que lhe tirem a característica da concisão
Não está correto o uso de “a nível”; as demais frases não contêm erro de
32 - Gab.:Y
C
construção.
Não está correto o uso de “a nível”; as demais frases não contêm erro de
32 - Gab.:Z
E
construção.
Não está correto o uso de “a nível”; as demais frases não contêm erro de
32 - Gab.:X
B
construção.
Não está correto o uso de “a nível”; as demais frases não contêm erro de
32 - Gab.:V
A
construção.
Não está correto o uso de “a nível”; as demais frases não contêm erro de
32 - Gab.:W
D
construção.
“vinham ao encontro” é o oposto de “foram de encontro”; no caso das
33 - Gab.:V
A
palavras cessão e sessão foram corretamente empregadas.
vinham ao encontro” é o oposto de “foram de encontro”; no caso das palavras
33 - Gab.:Y
C
cessão e sessão foram corretamente empregadas.
vinham ao encontro” é o oposto de “foram de encontro”; no caso das palavras
33 - Gab.:Z
E
cessão e sessão foram corretamente empregadas.
vinham ao encontro” é o oposto de “foram de encontro”; no caso das palavras
33 - Gab.:W
D
cessão e sessão foram corretamente empregadas.
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38 - Gab.:Z

B

39 - Gab.:Y

A

39 - Gab.:W

B

40 - Gab.:W

C

40 - Gab.:X

A

40 - Gab.:Z

D

Os documentos, quando contêm ementa, esta é escrita ao
local e data, antes do vocativo, portanto, à direita.
Os documentos, quando contêm ementa, esta é escrita ao
local e data, antes do vocativo, portanto, à direita.
Os documentos, quando contêm ementa, esta é escrita ao
local e data, antes do vocativo, portanto, à direita.
Os documentos, quando contêm ementa, esta é escrita ao
local e data, antes do vocativo, portanto, à direita.
A marcação do gabarito está incorreta.

alto, abaixo de
alto, abaixo de
alto, abaixo de
alto, abaixo de

A marcação do gabarito está incorreta.
A marcação do gabarito está incorreta.
A marcação do gabarito está incorreta.
A marcação do gabarito está incorreta.
Catálogo é um instrumento de pesquisa, elaborado segundo um critério
temático, cronológico, onomástico ou geográfico, descrito de forma sumária
ou pormenorizada.
Catálogo é um instrumento de pesquisa, elaborado segundo um critério
temático, cronológico, onomástico ou geográfico, descrito de forma sumária
ou pormenorizada.
Catálogo é um instrumento de pesquisa, elaborado segundo um critério
temático, cronológico, onomástico ou geográfico, descrito de forma sumária
ou pormenorizada.
O gabarito foi divulgado com erro.
O gabarito foi divulgado com erro.
O gabarito foi divulgado com erro.
O gabarito foi divulgado com erro.
O gabarito foi divulgado com erro.
O almoxarifado é o responsável pela guarda física dos materiais em estoque,
com exceção dos produtos em processo. É o local onde ficam armazenados
os produtos para atender a produção e os materiais entregues pelos
fornecedores.
.
O Regulamento diz respeito às normas de aplicação de uma lei; o Estatuto
trata das relações jurídicas e profissionais entre os servidores e a
Administração.
O Regulamento diz respeito às normas de aplicação de uma lei; o Estatuto
trata das relações jurídicas e profissionais entre os servidores e a
Administração.
A questão deve ser anulada, pois foi formulada incorretamente; deveria ter
sido pedida a afirmativa incorreta.
A questão deve ser anulada, pois foi formulada incorretamente; deveria ter
sido pedida a afirmativa incorreta.
A questão deve ser anulada, pois foi formulada incorretamente; deveria ter
sido pedida a afirmativa incorreta.

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

DEFERIDO

A

DEFERIDO

D

DEFERIDO

C

DEFERIDO

E

DEFERIDO

B

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

A
C
B
D
E

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

DEFERIDO

ANULADA

DEFERIDO

ANULADA

DEFERIDO

ANULADA

40 - Gab.:Y

B

40 - Gab.:V

E

41 - Gab.:X

C

41 - Gab.:V

B

41 - Gab.:Z

A

41 - Gab.:Y

D

41 - Gab.:W

E

42 - Gab.:Y

D

43 - Gab.:X

D

43 - Gab.:Y

E

44 - Gab.:X

A

44 - Gab.:V

E

45 - Gab.:Y

A

45 - Gab.:W

B

45 - Gab.:X

E

45 - Gab.:Z

C

A questão deve ser anulada, pois foi formulada incorretamente; deveria ter
sido pedida a afirmativa incorreta.
A questão deve ser anulada, pois foi formulada incorretamente; deveria ter
sido pedida a afirmativa incorreta.
Conforme a Instrução Normativa nº 04/92, o ofício apresenta caráter público e
só pode ser expedido por órgão da Administração Pública, podendo o seu
destinatário ser um cidadão particular ou outro órgão público. É um meio de
comunicação por escrito dos órgãos do serviço público, distinguindo-se de
uma carta pelo caráter oficial de seu conteúdo.
Conforme a Instrução Normativa nº 04/92, o ofício apresenta caráter público e
só pode ser expedido por órgão da Administração Pública, podendo o seu
destinatário ser um cidadão particular ou outro órgão público. É um meio de
comunicação por escrito dos órgãos do serviço público, distinguindo-se de
uma carta pelo caráter oficial de seu conteúdo.
Conforme a Instrução Normativa nº 04/92, o ofício apresenta caráter público e
só pode ser expedido por órgão da Administração Pública, podendo o seu
destinatário ser um cidadão particular ou outro órgão público. É um meio de
comunicação por escrito dos órgãos do serviço público, distinguindo-se de
uma carta pelo caráter oficial de seu conteúdo.
Conforme a Instrução Normativa nº 04/92, o ofício apresenta caráter público e
só pode ser expedido por órgão da Administração Pública, podendo o seu
destinatário ser um cidadão particular ou outro órgão público. É um meio de
comunicação por escrito dos órgãos do serviço público, distinguindo-se de
uma carta pelo caráter oficial de seu conteúdo.
Conforme a Instrução Normativa nº 04/92, o ofício apresenta caráter público e
só pode ser expedido por órgão da Administração Pública, podendo o seu
destinatário ser um cidadão particular ou outro órgão público. É um meio de
comunicação por escrito dos órgãos do serviço público, distinguindo-se de
uma carta pelo caráter oficial de seu conteúdo.
O Parecer é um ato opinativo fundamentado, portanto não há o que
esclarecer.
O pronunciamento de uma autoridade em um processo denomina-se
despacho. A exposição de motivos, como a própria expressão indica, tem
outra finalidade, geralmente é o preâmbulo ou os considerandos que
antecedem os textos dos projetos de lei.
O pronunciamento de uma autoridade em um processo denomina-se
despacho. A exposição de motivos, como a própria expressão indica, tem
outra finalidade, geralmente é o preâmbulo ou os considerandos que
antecedem os textos dos projetos de lei.
Não é verdadeiro que um processo, depois de arquivado, não possa ser
desarquivado,
Não é verdadeiro que um processo, depois de arquivado, não possa ser
desarquivado,
A questão deve ser anulada, pois todas as alternativas estão corretas,
portanto não há exceção.
A questão deve ser anulada, pois todas as alternativas estão corretas,
portanto não há exceção.
A questão deve ser anulada, pois todas as alternativas estão corretas,
portanto não há exceção.
A questão deve ser anulada, pois todas as alternativas estão corretas,
portanto não há exceção.

DEFERIDO

ANULADA

DEFERIDO

ANULADA

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

DEFERIDO

ANULADA

DEFERIDO

ANULADA

DEFERIDO

ANULADA

DEFERIDO

ANULADA

45 - Gab.:V

D

46 - Gab.:Y

D

46 - Gab.:Z

A

46 - Gab.:X

C

47 - Gab.:Z

A

48 - Gab.:Y

A

48 - Gab.:W

B

48 - Gab.:X

E

48 - Gab.:Z

C

48 - Gab.:V

D

49 - Gab.:Y

A

49 - Gab.:Z

C

49 - Gab.:V

D

49 - Gab.:W

B

A questão deve ser anulada, pois todas as alternativas estão corretas,
portanto não há exceção.
O Decreto nº 4.553/2002 que dispõe sobre a salvaguarda de dados,
informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da
sociedade e do Estado..e o Decreto nº 5.301/04 estabelece o prazo máximo
de 30 anos, a contar da data de sua produção, podendo esse prazo ser
prorrogado por uma vez, por igual período.
O Decreto nº 4.553/2002 que dispõe sobre a salvaguarda de dados,
informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da
sociedade e do Estado.....e o Decreto nº 5.301/04 estabelece o prazo máximo
de 30 anos, a contar da data de sua produção, podendo esse prazo ser
prorrogado por uma vez, por igual período.
O Decreto nº 4.553/2002 que dispõe sobre a salvaguarda de dados,
informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da
sociedade e do Estado.....e o Decreto nº 5.301/04 estabelece o prazo máximo
de 30 anos, a contar da data de sua produção, podendo esse prazo ser
prorrogado por uma vez, por igual período.
Definição dada pela Lei Federal n º 8.159 de 09/01/91.
O nome Monte Santo não se separa no arquivamento.Os sobrenomes que
exprimem grau de parentesco como Filho, Junior, Sobrinho, são considerados
parte integrante do último sobrenome, mas não são considerados na
ordenação alfabética.
O nome Monte Santo não se separa no arquivamento. Os sobrenomes que
exprimem grau de parentesco como Filho, Junior, Sobrinho, são considerados
parte integrante do último sobrenome, mas não são considerados na
ordenação alfabética.
O nome Monte Santo não se separa, no arquivamento. Os sobrenomes que
exprimem grau de parentesco como Filho, Junior, Sobrinho, são considerados
parte integrante do último sobrenome, mas não são considerados na
ordenação alfabética.
O nome Monte Santo não se separa no arquivamento. Os sobrenomes que
exprimem grau de parentesco como Filho, Junior, Sobrinho, são considerados
parte integrante do último sobrenome, mas não são considerados na
ordenação alfabética.
O nome Monte Santo não se separa no arquivamento. Os sobrenomes que
exprimem grau de parentesco como Filho, Junior, Sobrinho, são considerados
parte integrante do último sobrenome, mas não são considerados na
ordenação alfabética.
Um documento é considerado sigiloso durante um determinado prazo,
podendo, após este, ser acessível ao público.
Um documento é considerado sigiloso durante um determinado prazo,
podendo, após este, ser acessível ao público.
Um documento é considerado sigiloso durante um determinado prazo,
podendo, após este, ser acessível ao público.
Um documento é considerado sigiloso durante um determinado prazo,
podendo, após este, ser acessível ao público.
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INDEFERIDO
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Cargo: M20 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão

Resposta
Original

33 - Gab.:V

B

34 - Gab.:X

B

37 - Gab.:W

E

42 - Gab.:X

D

42 - Gab.:V

C

42 - Gab.:W

A

43 - Gab.:X

E

44 - Gab.:X

A

45 - Gab.:X

E

45 - Gab.:W

B

48 - Gab.:X

D

49 - Gab.:X

E

Justificativa
Segundo o Calendário Básico de Vacinação da Criança do Programa Nacional de
Imunizações do Ministério da Saúde, encontrado no site:
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21462>
a vacina Tríplice Viral deve ser administrada aos 12 meses e 4 anos de idade.
De acordo com a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e
Redução da Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde pag.60, o cuidado do
recém-nascido na unidade de saúde deve envolver verificação do cartão da
criança/condições de alta da maternidade/ unidade de assistência ao
recém-nascido.
Baseado no Manual do Ministério da Saúde Parto, Aborto e Puerpério Assistência
Humanizada à Mulher pag. 129, na assistência ao recém-nascido (RN) normal
deve-se identificar o RN com uma braçadeira, com o nome da mãe, no antebraço
e tornozelo.
Devido ao um lapso do sistema na Prova “X”, deixando as opções fora da ordem
alfabética, a questão fica passível de anulação em todos os gabaritos.
Devido ao um lapso do sistema na Prova “X”, deixando as opções fora da ordem
alfabética, a questão fica passível de anulação em todos os gabaritos.
Devido ao um lapso do sistema na Prova “X”, deixando as opções fora da ordem
alfabética, a questão fica passível de anulação em todos os gabaritos.
Os mosquitos transmissores do protozoário que confere a malária são insetos da
ordem dos dípteros, família Culicidae, gênero Anopheles. Fonte: Doenças
Infecciosas e Parasitárias. Aspectos Clínicos, Vigilância Epidemiológica e
Medidas de Controle. Ministério da Saúde – FUNASA, 2000. Pag. 133
De acordo com o Manual Técnico PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO ATENÇÃO
QUALIFICADA E HUMANIZADA do Ministério da Saúde pag. 147, as consultas
de pré-natal são realizadas pelo médico intercalando com o(a) enfermeiro(a). O
enfermeiro realiza consulta de pré-natal de gestação de baixo risco.
“Quando as mãos não estão visivelmente sujas, os profissionais de saúde são
fortemente incentivados a usar agentes antissépticos sem água, à base de álcool,
para a descontaminação rotineira das mãos.” Brunner & Suddarth Tratado de
Enfermagem Médico-Cirúrgica. Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 4. Pag. 2102.
A utilização pelos profissionais de saúde de produtos de descontaminação à base
de álcool nas mãos é recomendada após o contato com a pele intacta do
paciente, segundo a referência citada acima.
“Quando as mãos não estão visivelmente sujas, os profissionais de saúde são
fortemente incentivados a usar agentes antissépticos sem água, à base de álcool,
para a descontaminação rotineira das mãos.” Brunner & Suddarth Tratado de
Enfermagem Médico-Cirúrgica. Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 4. Pag. 2102.
A utilização pelos profissionais de saúde de produtos de descontaminação à base
de álcool nas mãos é recomendada após o contato com a pele intacta do
paciente, segundo a referência citada acima.
O alto consumo de sal é um fator de risco para hipertensão arterial. Manual de
Hipertensão arterial e Diabetes mellitus. Ministério da Saúde/ Secretaria de
Políticas de Saúde. Brasília, 2002. Pag.33
Segundo o Manual de Hipertensão arterial e Diabetes mellitus do Ministério da
Saúde, pag.23, são sinais e sintomas de diabetes mellitus:

Conclusão

Gabarito mudado para:
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ANULADA
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49 - Gab.:V

D

•
Poliúria / nictúria.
•
Polidipsia / boca seca.
•
Polifagia.
•
Diminuição brusca da acuidade visual.
Segundo o Manual de Hipertensão arterial e Diabetes mellitus do Ministério da
Saúde pag.23, são sinais e sintomas de diabetes mellitus:
•
Poliúria / nictúria.
•
Polidipsia / boca seca.
•
Polifagia.
Diminuição brusca da acuidade visual.

INDEFERIDO

-

Cargo: M21 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão

Resposta
Original

37 - Gab.:V

A

46 - Gab.:V

E

Justificativa

Conclusão

Conforme o site da Microsoft, página “Calcular data utilizando fórmulas”, é
possível utilizar a função HOJE para descobrir sua idade, por exemplo, a
partir da data atual.
Fibra Ótica é certamente um exemplo de meio de transmissão guiado. A
resposta original - “Em meios de transmissão sem fio, como micro-ondas,
rádio e infravermelho, a transmissão e a recepção são feitas através de
antena” - é incorreta, pois o infravermelho não requer antena.

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

-

DEFERIDO

B

Cargo: M22 - MOTORISTA

Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
Todas os componentes apresentados nas alternativas fazem parte do sistema
elétrico. A questão indagava qual elemento estava com a sua função correta.
E a única alternativa que apresenta a função correta do elemento é a letra A:
33 - Gab.:V
A

alternador – fornece a eletricidade para ignição e repõe a carga da
bateria.

37 - Gab.:V

E

De acordo com o manual de Direção Defensiva divulgado pelo Departamento
Nacional de Trânsito (DENATRAN), quando há deformações na carcaça,
como bolhas ou cortes, pode haver um estouro ou uma rápida perda de
pressão. As outras alternativas estão relacionadas a calibragem, desgaste e
dimensões irregulares dos pneus e não a deformações. Assim, a alternativa
correta é a letra E - uma rápida perda de pressão ou um estouro,

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

apresentada no gabarito.

39 - Gab.:V

D

40 - Gab.:W

E

A questão se baseia no manual de Direção Defensiva divulgado pelo
Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Nesse manual, estão
descritas as principais ações que devemos executar para a diminuição da
poluição, dentre elas não carregar excesso de peso. As demais alternativas
não ajudam na diminuição da poluição, ao contrário, aumentam. Assim, a
alternativa correta é a letra D - respeitar o limite de peso.
O enunciado da questão está correto. A placa demonstrada é a A-7a,

conforme está descrito no Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro. A
referida placa nos indica que existe uma via lateral à esquerda.

Assim, a questão está correta e a alternativa também.
De acordo com o capítulo II – Do Sistema Nacional de Trânsito do Código de
Trânsito Brasileiro, o único órgão que pode aplicar e arrecadar multas
45 - Gab.:V

C

45 - Gab.:W

A

46 - Gab.:W

D

48 - Gab.:V

E

impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas
decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção é a Policia

Rodoviária Federal. Ao DETRAN cabe aplicar as medidas administrativas e
as penalidades e não multas. Também não cabe ao DETRAN arrecadar os
valores provenientes de estada e remoção. Assim, apesar da questão não
mencionar em qual âmbito o órgão pode atuar, a alternativa C – Polícia
Rodoviária Federal é a correta.
De acordo com o capítulo II – Do Sistema Nacional de Trânsito do Código de
Trânsito Brasileiro, o único órgão que pode aplicar e arrecadar multas

INDEFERIDO

-

Rodoviária Federal. Ao DETRAN cabe aplicar as medidas administrativas e
as penalidades e não multas. Também não cabe ao DETRAN arrecadar os
valores provenientes de estada e remoção. Assim, apesar da questão não
mencionar em qual âmbito o órgão pode atuar, a alternativa A – Polícia
Rodoviária Federal é a correta.
A colisão frontal se dá com o veículo que vem em sentido contrário e pode
ocorrer nas ultrapassagens, pois um dos veículos precisa ocupar a pista da
contramão. Sendo assim, para evitar uma colisão frontal de acordo com as
alternativas apresentadas, só devemos ultrapassar se tivermos visibilidade
suficiente. A alternativa D - só ultrapassar outro veículo se houver
visibilidade suficiente é a correta. As outras alternativas são atitudes
corretas para evitar colisão também, mas não estão relacionadas à colisão
frontal.
Segundo o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor deverá,
antes de efetuar uma ultrapassagem certificar-se de que, nenhum condutor
que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. A
sinalização de indicação de desejo de ultrapassar deve ser feita com
antecedência e, não no momento da ultrapassagem. Assim, a alternativa
correta é a letra E - verificar se o veículo de trás não tem a intenção de

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas
decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção é a Policia

ultrapassá-lo.

48 - Gab.:W

C

Segundo o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor deverá,
antes de efetuar uma ultrapassagem certificar-se de que, nenhum condutor
que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. A
sinalização de indicação de desejo de ultrapassar deve ser feita com
antecedência e, não no momento da ultrapassagem. Assim, a alternativa
correta é a letra C - verificar se o veículo de trás não tem a intenção de

ultrapassá-lo.

Cargo: M23 - AUXILIAR DE DENTISTA
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão
Resposta
Justificativa
Original
Argumentação:De acordo com a bibliografia o Fórceps No. 1 se encaixa
como instrumento utilizado para extração de elementos anteriores superiores
49 - Gab.:V
C
que compreendem Incisivos, Caninos e Pré-Molares.

Conclusão

Gabarito mudado para:
INDEFERIDO

-

50 - Gab.:V

E

Fonte:”Anatomia odontológica Funcional e Aplicada” Figún/Garino
3ª.
Edição, Capítulo 9, pág. 524.
Argumentação: A questão refere-se a idade aproximada de erupção dos
primeiros molares, que pode variar de 6 a 8 anos considerando uma diferença
temporal entre a maxila e a mandíbula, e fazendo-se uma média obtemos a
idade de 7 anos. Lembrando, colegas de profissão que o desenvolvimento
dos dentes não é uma ciência exata, onde não se pode afirmar com tanto
afinco a certeza da presença dos dentes na arcada humana de acordo com
sua idade.
Fonte: “Anatomia odontológica Funcional e Aplicada” Figún/Garino 3ª.
Edição, Capítulo 7, pág. 426

INDEFERIDO

-

SEJUS/RO - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA (ADMINISTRATIVO)
RESPOSTAS AOS RECURSOS
Nível Fundamental
Cargo: F25 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)
Questão

Resposta
Original

1 - Gab.:W
2 - Gab.:V

B
E

3 - Gab.:V

A

4 - Gab.:W

E

5 - Gab.:V
6 - Gab.:V

C
A

7 - Gab.:V

D

8 - Gab.:X

D

8 - Gab.:V

C

9 - Gab.:V

A

10 - Gab.:W

E

10 - Gab.:X

C

10 - Gab.:V

B

12 - Gab.:V
14 - Gab.:V

Justificativa
Em desacordo com o item 11 do edital.(sem fundamentação)

Conclusão

Gabarito mudado para:
INDEFERIDO
INDEFERIDO
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INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO
INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

Em desacordo com o item 11 do edital.(sem fundamentação)

INDEFERIDO

-

Em desacordo com o item 11 do edital.(sem fundamentação)
A assertiva que ilustra o trecho “temos no cérebro mecanismos que detectam
e reproduzem o riso” é a letra E uma das 100 piores ideias do mundo, que se
refere à “prática de inserir risadas (...) Uma das 100 piores ideias do mundo”.
A assertiva que ilustra o trecho “temos no cérebro mecanismos que detectam
e reproduzem o riso” é a letra C, uma das 100 piores ideias do mundo, que se
refere à “prática de inserir risadas (...) Uma das 100 piores ideias do mundo”.
A assertiva que ilustra o trecho “temos no cérebro mecanismos que detectam
e reproduzem o riso” é a letra B, uma das 100 piores ideias do mundo, que se
refere à “prática de inserir risadas (...) Uma das 100 piores ideias do mundo”.

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

D

Em desacordo com o item 11 do edital.(sem fundamentação)

INDEFERIDO

-

A

Em desacordo com o item 11 do edital.(sem fundamentação)

INDEFERIDO

-

Em desacordo com o item 11 do edital.(sem fundamentação)
Em desacordo com o item 11 do edital.(sem fundamentação)
A expressão qual nada revela admiração por parte do narrador, que esperava
um sorriso por parte da personagem e não recebe nada.
Em desacordo com o item 11 do edital(sem fundamentação).
Em desacordo com o item 11 do edital.(sem fundamentação)
Apesar de existir intensão grafada com s, também existe a palavra intenção,
grafada com ç. A única alternativa em que uma das palavras do par não pode
ser escrita com ç é a letra d, pois pretensão só existe com s.
A alternativa em que a palavra sublinhada possui regência verbal correta é a
letra c, pois o verbo proceder deve ser acompanhado de complemento regido
pela preposição de, o que ocorre na oração o bom humor do narrador
procede da criação que recebeu.

Cargo: F25 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Disciplina: ATUALIDADES REGIONAIS (ATU)
Questão

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão

Gabarito mudado para:

16 - Gab.:V

B

Em território rondoniense, como pede o enunciado, só a resposta B é a
correta.

INDEFERIDO

-

17 - Gab.:V

C

A única área que está localizada na fronteira oeste do estado, reforçada por
outras características citadas no enunciado, é a resposta letra C.

INDEFERIDO

-

19 - Gab.:V

E

O uso da palavra espaço na letra A está inteiramente correto, pois se refere
ao espaço geográfico do estado de Rondônia.

INDEFERIDO

-

Cargo: F25 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT)
Questão

Resposta
Original

21 - Gab.:V

E

22 - Gab.:V

A

27 - Gab.:V

E

28 - Gab.:V

A

29 - Gab.:V

C

30 - Gab.:W

A

Justificativa

Conclusão

O aumento de R$ 0,75 corresponde a 30% do valor antigo R$ 2,50.
Dividindo-se o total gasto com 45 litros de combustível (45 x R$ 2,80 =
R$ 126,00) pelos 300 Km rodados, obtemos o custo de cada quilômetro, que
é, R$ 126 / 300 Km = R$ 0,42 / Km.
Todos os elementos do conjunto citado são números racionais, portanto,
excluindo-se os números racionais do conjunto, resta o conjunto vazio.
Manoel pagou R$ 450,00 pelo produto e, o vendeu, com lucro de 10% sobre
o que pagou, sobre R$ 450,00, portanto o seu lucro é de R$ 45,00.
Trata-se de uma regra de três simples, entre grandezas inversamente
proporcionais, portanto, quanto menor o número de operários, mais tempo
levaram para realizar o mesmo trabalho. A solução é obtida pela equação
12.x = 20.15, logo, x = 25 dias.
R$ 1.200,00 = C + J e, J = C.i.T, daí, J = C . 0,04 . 5, ou seja, J = 0,2.C,
substituindo na primeira relação, R$ 1.200,00 = C + 0,2.C, daí, 1,2.C =
1.200,00, logo, C = R$ 1.000,00.

Gabarito mudado para:
INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

Cargo: F25 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Disciplina: ÁREA DE FORMAÇÃO (FOR)
Questão

Resposta
Original

31 - Gab.:V

D

33 - Gab.:V

A

Justificativa

A questão solicitou a sequência de higienização que um ambiente deve sofrer
que é da superfície mais limpa para a mais suja, sempre no sentido retilíneo,
nunca em movimentos de vaivém ou zigue-zague.
A pergunta formulou conceitos expressos na NBR 10.004 da ABNT, onde os
resíduos classificados como perigosos oferecem risco à saúde pública: os
não inertes acarretam riscos à saúde pública e ao meio ambiente e os inertes

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

que não oferecem riscos à saúde e nem ao meio ambiente.

36 - Gab.:W

E

36 - Gab.:X

C

36 - Gab.:V

B

37 - Gab.:X

B

39 - Gab.:X

D

39 - Gab.:V

C

39 - Gab.:W

A

40 - Gab.:V

B

A ANVISA em sua portaria nº 15 de 23/08/1988 e em sua publicação de
“Orientações para Consumidores de Saneantes” - 2003, estabelece que
desinfetantes são para matar germes e bactérias tendo assim função
antimicrobiana e que a água sanitária tem a função de desinfetar pisos,
azulejos e de clarear roupas.
A ANVISA em sua portaria nº 15 de 23/08/1988 e em sua publicação de
“Orientações para Consumidores de Saneantes” - 2003, estabelece que
desinfetantes são para matar germes e bactérias tendo assim função
antimicrobiana e que a água sanitária tem a função de desinfetar pisos,
azulejos e de clarear roupas.
A ANVISA em sua portaria nº 15 de 23/08/1988 e em sua publicação de
“Orientações para Consumidores de Saneantes” - 2003, estabelece que
desinfetantes são para matar germes e bactérias tendo assim função
antimicrobiana e que a água sanitária tem a função de desinfetar pisos,
azulejos e de clarear roupas.
Na higienização de superfícies verticais, a realização da técnica “de cima
para baixo” é feita para que a sujidade siga um trajeto único, no sentido
gravitacional, facilitando o processo de limpeza. Obedecer a um outro trajeto
implicaria em espalhar a sujidade.
O MTE, na NR6 estabelece no item 6.6 Responsabilidades do empregador:
6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI: responsabilizar-se pela
higienização e manutenção periódica;
O MTE, na NR6 estabelece no item 6.6 Responsabilidades do empregador:
6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI: responsabilizar-se pela
higienização e manutenção periódica;
O MTE, na NR6 estabelece no item 6.6 Responsabilidades do empregador:
6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI: responsabilizar-se pela
higienização e manutenção periódica;
Atividades de limpeza e desinfestação seguem rotinas e técnicas para que a
atividade seja realizada de maneira salubre e que não haja risco de
contaminação. A limpeza de um vaso sanitário segue a sequência: tampa,
parte externa e parte interna para que o conteúdo interno , que acondiciona
fezes e urina, não venha a contaminar a parte externa.

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

